
  
 
 
 
           

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

                                       NOMOR:  2921/HK.02.03/Bangprom 

TENTANG  

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan 

kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan public sesuai 
kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan 
dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara 
pelayanan wajib menyusun, menentapkan dan menerapkan 
Standar Pelayanan serta menentapkan Maklumat 
Pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Keputusan 
Gubernur Jawa Barat tentang Standar Pelayanan pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Jawa Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 



 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6618); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 614); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 72); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196) 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2021 Nomor 174); 

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2016 nomor 62 Seri D); 



 

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2021 Nomor 162); 

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk 
Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4); 

 

  
  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat 
sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

   
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU, meliputi ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Jenis Pelayanan; 
2. Komponen Standar Pelayanan; dan 
3. Maklumat Pelayanan. 

 
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU, dipergunakan sebagai standar pelaksanaan kerja 
pada masing-masing bidang yang wajib dilaksanakan oleh 
penyelenggara atau pegawai dan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja.  

KEEMPAT : Komponen Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha, terdiri dari: 
1. Proses Penyampaian Pelayanan (Sevice Delivery), meliputi: 

a. Persyaratan;  
b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;  
c. Jangka Waktu Penyelesaian;  
d. Biaya/Tarif Retribusi;  
e. Produk Pelayanan; dan  
f. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; 

2. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi 
(Manufacturing); meliputi: 
a. Dasar Hukum Pelayanan;  
b. Sarana dan Prasarana Pelayanan;  
c. Kompetensi Pelaksana Pelayanan;  
d. Pengawasan Internal Pelayanan;  
e. Jumlah Pelaksana Pelayanan;  
f. Jaminan Pelayanan;  
g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan  
h. Evaluasi Kinerja Pelayanan. 

KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU, dipublikasikan dalam website 
www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
 

   



 

KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan Gubernur ini, maka 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503/1942/Bangprom 
tanggal 24 April 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan di 
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503/4467/Bangprom 
tanggal 11 Oktober 2019 tentang Standar Pelayanan di 
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan 
ini. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 14 Oktober 2022 

 
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 
 
  



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 2921/HK.02.03/Bangprom 
 TANGGAL : 14 Oktober 2022 
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
 
 

DAFTAR STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT 

 
A. PELAYANAN PADA SEKRETARIAT 

 
1. Pelayanan Informasi Publik 
2. Pelayanan Tamu Kedinasan 
3. Pelayanan Peminjaman Arsip Kedinasan 
4. Pelayanan Penomoran Surat Keluar Kedinasan 
5. Pelayanan Pengajuan Legalisir Surat/Dokumen Kedinasan 
6. Pengajuan Penandatangan Surat Perintah Perjalanan Dinas 
7. Pelayanan Pengajuan Kenaikan Pangkat 
8. Pelayanan Pengajuan BUP 
9. Pelayanan Pengajuan Gelar Akademik 
10. Pelayanan Pengajuan KARIS/KARSU 
11. Pelayanan Pengajuan Kartu ASKES/BPJS 
12. Pelayanan Pengajuan Kartu Pegawai (Karpeg) 
13. Pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala 
14. Pelayanan Pengajuan Perpindahan PNS (Eksternal) 
15. Pelayanan Pengajuan Rotasi PNS Internal 
16. Pelayanan Permohonan TASPEN 
17. Pelayanan Fasilitasi Sarana dan Rasarana/Alat Perlengkapan Kantor 
18. Pelayanan Pengajuan Perbaikan/Pemeriharaan Sarana dan Prasarana Kantor 



 
19. Pelayanan Pengajuan Peminjaman Sarana dan Prasarana (Aula, Ruang rapat, Kendaraan Dinas, Laptop, In Fokus, Supir) 
20. Pelayanan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas 
21. Pelayanan Penerbitan SPM-GU 
22. Pelayanan Penerbitan SPM-LS 
23. Pelayanan Informasi Keuangan 
24. Pelayanan Pengajuan Penyusunan Anggaran (RKA dan DPA) 
25. Pelayanan Penyediaan Informasi Perencanaan dan Laporan Evaluasi 



 
B. PELAYANAN PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI 

 
1. Pelayanan Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
2. Pelayanan Fasilitasi Informasi Peta Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat 
3. Pelayanan Fasilitasi Informasi Investasi 
4. Pelayanan Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Investasi 
5. Pelayanan Fasilitasi Publikasi Website 
6. Pelayanan Fasilitasi Kunjungan Kerja 
7. Pelayanan Fasilitasi Pendampingan Investor 
8. Pelayanan Fasilitasi Informasi PMPTSP 



 
C. PELAYANAN PADA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN 

 
1. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  

 
a. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 

No KBLI Jenis Pelayanan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

1 35111 Pembangkitan Tenaga Listrik Seluruh Tinggi 
2 35112 Transmisi Tenaga Listrik Seluruh Tinggi 
3 35113 Distribusi Tenaga Listrik Seluruh Tinggi 
4 35114 Penjualan Tenaga Listrik Seluruh Tinggi 
5 35118 Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam 

Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Distribusi dan 
Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan 
Usaha) 

Seluruh Tinggi 

6 35121 Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga 
Listrik. 

Seluruh Tinggi 

7 43211 Instalasi Listrik Seluruh Tinggi 
8 35122 Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Seluruh Menengah Tinggi 
9 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis 

Ybdi 
Usaha dalam kelompok ini adalah 
usaha jasa konsultansi dalam 
bidang Instalasi tenaga listrik. 

Menengah Tinggi 

10 72102 Penelitian dan pengembangan Teknologi dan 
Rekayasa 

Usaha dalam Kelompok ini adalah 
usaha Jasa penelitian dan 
Pengembangan yang terkait 
dengan Instalasi tenaga listrik. 

Menengah Tinggi 

11 85497 Pendidikan Teknik Swasta Usaha dalam Kelompok ini adalah 
usaha Jasa pendidikan dan 
pelatihan di bidang ketenaga 
listrikan. 

Menengah tinggi 

12 35129 Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya Seluruh Menengah Rendah 



 

No KBLI Jenis Pelayanan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

13 20115 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 
Dari Hasil Pertanian 

Kelompok ini mencakup dengan 
produk: biofuel cair (biodiesel dan  
bioethanol anhidrat), biohidro 
karbon (minyak diesel nabati, 
minyak bensin nabati, minyak 
avtur/jet fuel nabati) pembuatan 
biofuel, arang kayu, arang batok 
kelapa 

Tinggi 

14 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
15 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
16 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Permohonan SIPB Tinggi 
17 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
18 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
19 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 

Logam 
Tinggi 

20 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

21 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
22 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Tahap Operasi Produksi Mineral 

Bukan Logam 
Tinggi 

23 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

24 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
25 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Permohonan SIPB Tinggi 
26 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
27 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
28 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
29 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
30 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu Permohonan SIPB Tinggi 
31 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 



 

No KBLI Jenis Pelayanan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

32 08104 Penggalian Pasir Tahap Eksplorasi Batuan selain 
pasir laut 

Tinggi 

33 08104 Penggalian Pasir Tahap Operasi Produksi Batuan 
selain pasir laut 

Tinggi 

34 08104 Penggalian Pasir Permohonan SIPB selain pasir laut Tinggi 
35 08104 Penggalian Pasir Permohonan IPR Koperasi selain 

pasir laut 
Tinggi 

36 08104 Penggalian Pasir Permohonan IPR Perseorangan 
selain pasir laut 

Tinggi 

37 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam 

Tinggi 

38 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

39 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
40 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Tahap Operasi Produksi Mineral 

Bukan Logam 
Tinggi 

41 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

42 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
43 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Permohonan SIPB Tinggi 
44 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
45 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
46 08106 Penggalian Gips Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 

Logam 
Tinggi 

47 08106 Penggalian Gips Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam 

Tinggi 

48 08106 Penggalian Gips Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
49 08106 Penggalian Gips Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
50 08107 Penggalian Tras Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
51 08107 Penggalian Tras Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
52 08107 Penggalian Tras Permohonan SIPB Tinggi 



 

No KBLI Jenis Pelayanan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

53 08107 Penggalian Tras Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
54 08107 Penggalian Tras Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
55 08108 Penggalian Batu Apung Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
56 08108 Penggalian Batu Apung Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
57 08108 Penggalian Batu Apung Permohonan SIPB Tinggi 
58 08108 Penggalian Batu Apung Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
59 08108 Penggalian Batu Apung Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
60 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 

Logam 
Tinggi 

61 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

62 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
63 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Tahap Operasi Produksi Mineral 

Bukan Logam 
Tinggi 

64 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

65 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
66 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Permohonan SIPB Tinggi 
67 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
68 08109 Penggalian Batu, Pasir dan tanah liat lainnya Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
69 08911 Pertambangan Belerang Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 

Logam 
Tinggi 

70 08911 Pertambangan Belerang Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam 

Tinggi 

71 08911 Pertambangan Belerang Permohonan SIPB Tinggi 
72 08911 Pertambangan Belerang Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
73 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 

Bahan Pupuk Lainnya 
Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam 

Tinggi 

74 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 



 

No KBLI Jenis Pelayanan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

75 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 

76 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam 

Tinggi 

77 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

78 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 

79 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Permohonan SIPB Tinggi 

80 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Permohonan IPR Koperasi Tinggi 

81 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan 
Bahan Pupuk Lainnya 

Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 

82 08991 Pertambangan Batu Mulia Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam 

Tinggi 

83 08991 Pertambangan Batu Mulia Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

84 08991 Pertambangan Batu Mulia Tahap Eksplorasi Batuan Tinggi 
85 08991 Pertambangan Batu Mulia Tahap Operasi Produksi Mineral 

Bukan Logam 
Tinggi 

86 08991 Pertambangan Batu Mulia Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

87 08991 Pertambangan Batu Mulia Tahap Operasi Produksi Batuan Tinggi 
88 08991 Pertambangan Batu Mulia Permohonan SIPB Tinggi 
89 08991 Pertambangan Batu Mulia Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
90 08991 Pertambangan Batu Mulia Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
91 08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 

Logam 
Tinggi 

92 08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam 

Tinggi 



 

No KBLI Jenis Pelayanan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

93 08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit Permohonan IPR Koperasi Tinggi 
94 08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit Permohonan IPR Perseorangan Tinggi 
95 08994 Penggalian Asbes Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 

Logam 
Tinggi 

96 08994 Penggalian Asbes Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam 

Tinggi 

97 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam 

Tinggi 

98 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

99 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam 

Tinggi 

100 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu 

Tinggi 

101 08999 Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl Seluruh Tinggi 
102 09900 Aktivitas Penunjang pertambangan dan 

penggalian lainnya 
Seluruh Tinggi 

103 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan 
Batu 

Seluruh Tinggi 

104 46641 Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam Seluruh Tinggi 
 

b. Sektor Kelautan dan Perikanan 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

1 03111 Penangkapan fisces/lkan Bersirip di Laut Seluruh Menengah Rendah 
2 03111 Penangkapan fisces/lkan Bersirip di Laut Seluruh Tinggi 
3 03112 Penangkapan Crustacea di Laut Seluruh Menengah Rendah 
4 03112 Penangkapan Crustacea di Laut Seluruh Tinggi 
5 03113 Penangkapan Mollusca di Laut Seluruh Menengah Rendah 
6 03113 Penangkapan Mollusca di Laut Seluruh Tinggi 
7 03115 Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan 

di laut 
Seluruh Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

8 03115 Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan 
di laut 

Seluruh Tinggi 

9 03116 Penangkapan Echinodermata di Laut Seluruh Menengah Rendah 
10 03116 Penangkapan Echinodermata di Laut Seluruh Tinggi 
11 03117 Penangkapan Coelenterata di laut Seluruh Menengah Rendah 
12 03117 Penangkapan Coelenterata di laut Seluruh Tinggi 
13 03118 Penangkapan ikan hisa laut Seluruh Menengah Rendah 
14 03118 Penangkapan ikan hisa laut Seluruh Tinggi 
15 03119 Penangkapan biota air lainnya di laut Seluruh Menengah Rendah 
16 03119 Penangkapan biota air lainnya di laut Seluruh Tinggi 
17 03121 Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan 

darat 
Seluruh Menengah Rendah 

18 03121 Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan 
darat 

Seluruh Tinggi 

19 03122 Penangkapan Crustacea di perairan darat Seluruh Menengah Rendah 
20 03122 Penangkapan Crustacea di perairan darat Seluruh Tinggi 
21 03123 Penangkapan Mollusca di perairan darat Seluruh Menengah Rendah 
22 03123 Penangkapan Mollusca di perairan darat Seluruh Tinggi 
23 03124 Penangkapan /pengambilan tumbuhan di 

perairan darat 
Seluruh Menengah Rendah 

24 03124 Penangkapan /pengambilan tumbuhan di 
perairan darat 

Seluruh Tinggi 

25 03125 Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan 
di perairan darat 

Seluruh Menengah Rendah 

26 03125 Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan 
di perairan darat 

Seluruh Tinggi 

27 03126 Penangkapan ikan hias di perairan darat Seluruh Menengah Rendah 
28 03126 Penangkapan ikan hias di perairan darat Seluruh Tinggi 
29 03129 Penangkapan biota air lainnya di perairan 

darat 
Seluruh Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

30 03129 Penangkapan biota air lainnya di perairan 
darat 

Seluruh Tinggi 

31 03133 Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di laut Seluruh  Menengah Rendah 
32 03143 Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di 

perairan darat 
Seluruh Menengah Rendah 

33 03211 Pembesaran pisces/ikan bersirip laut Seluruh Menengah Rendah 
34 03211 Pembesaran pisces/ikan bersirip laut Seluruh Menengah Tinggi 
35 03212 Pembenihan ikan laut Seluruh Menengah Rendah 
36 03212 Pembenihan ikan laut Seluruh Menengah Tinggi 
37 03213 Budidaya ikan hias air laut Seluruh Menengah Rendah 
38 03213 Budidaya ikan hias air laut Seluruh Menengah Tinggi 
39 03214 Bididaya karang (coral) Seluruh Menengah Rendah 
40 03214 Bididaya karang (coral) Seluruh Menengah Tinggi 
41 03215 Pembesaran Mollusca Seluruh Menengah Rendah 
42 03215 Pembesaran Mollusca Seluruh Menengah Tinggi 
43 03216 Pembesaran Crustacea laut Seluruh Menengah Rendah 
44 03216 Pembesaran Crustacea laut Seluruh Menengah Tinggi 
45 03217 Pembesaran tumbuha air laut Seluruh Menengah Rendah 
46 03217 Pembesaran tumbuha air laut Seluruh Menengah Tinggi 
47 03219 Budidaya biota air laut lainnya Seluruh Menengah Rendah 
48 03219 Budidaya biota air laut lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
49 03221 Pembesaran ikan air tawar di Kolam Seluruh Menengah Rendah 
50 03221 Pembesaran ikan air tawar di Kolam Seluruh Menengah Tinggi 
51 03222 Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring 

apung 
Seluruh Menengah Rendah 

52 03222 Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring 
apung 

Seluruh Menengah Tinggi 

53 03223 Pembesaran ikan air tawar di karamba  Seluruh Menengah Rendah 
54 03223 Pembesaran ikan air tawar di karamba  Seluruh Menengah Tinggi 
55 03224 Pembesaran ikan air tawar di sawah Seluruh Menengah Rendah 
56 03224 Pembesaran ikan air tawar di sawah Seluruh Menengah Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

57 03225 Budidaya ikan hias air tawar Seluruh Menengah Rendah 
58 03225 Budidaya ikan hias air tawar Seluruh Menengah Tinggi 
59 03226 Pembenihan ikan air tawar Seluruh Menengah Rendah 
60 03226 Pembenihan ikan air tawar Seluruh Menengah Tinggi 
61 03226 Pembenihan ikan air tawar Seluruh Tinggi 
62 03227 Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring 

tancap 
Seluruh Menengah Rendah 

63 03227 Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring 
tancap 

Seluruh Menengah Tinggi 

64 03229 Budidaya ikan air tawar di media lainnya Seluruh Menengah Rendah 
65 03229 Budidaya ikan air tawar di media lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
66 03251 Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau Seluruh Menengah Rendah 
67 03251 Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau Seluruh Menengah Tinggi 
68 03252 Pembesaran ikan air payau Seluruh Menengah Rendah 
69 03252 Pembesaran ikan air payau Seluruh Menengah Tinggi 
70 03253 Pembesaran mollusca payau Seluruh Menengah Rendah 
71 03253 Pembesaran mollusca payau Seluruh Menengah Tinggi 
72 03254 Pembesaran Crustacea air payau Seluruh Menengah Rendah 
73 03254 Pembesaran Crustacea air payau Seluruh Menengah Tinggi 
74 03255 Pembesaran tumbuhan air payau Seluruh Menengah Rendah 
75 03255 Pembesaran tumbuhan air payau Seluruh Menengah Tinggi 
76 03259 Budidaya biota air payau lainnya Seluruh Menengah Rendah 
77 03259 Budidaya biota air payau lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
78 08930 Ekstraksi garam Kegiatan produksi garam Tinggi 
79 08930 Ekstraksi garam Kegiatan produksi garam Menengah Tinggi 
80 10211 Industri penggaraman/ pengeringan ikan Seluruh Menengah Rendah 
81 10212 Industri Pengasapan/ pemanggangan ikan Seluruh Menengah Rendah 
82 10213 Industri pembekuan ikan Seluruh Menengah Rendah 
83 10214 Industri pemindangan ikan Seluruh Menengah Rendah 
84 10215 Industri pemindangan ikan Seluruh Menengah Rendah 
85 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi Seluruh Menengah Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

86 10217 Industri pendinginan/pengesan ikan Seluruh Menengah Tinggi 
87 10219 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 

untuk ikan  
Seluruh Menengah Tinggi 

88 10221 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan 
biota air (bukan udang) dalam kaleng 

Seluruh Menengah Tinggi 

89 10222 Industri pengolahan dan pengawetan ikan 
udang dalam kaleng 

Seluruh Menengah Tinggi 

90 10291 Industri penggaraman/ pengeringan biota air 
lainnya 

Seluruh Menengah Rendah 

91 10292 Industri pengasapan/ pemanggangan biota air 
lainnya 

Seluruh Menengah Rendah 

92 10293 Industri pembekuan biota air lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
93 10294 Industri pemindangan biota air lainnya Seluruh Menengah Rendah 
94 10295 Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya Seluruh Menengah Rendah 
95 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
96 10297 Industri pendinginan/ pengesan biota air 

lainnya 
Seluruh Menengah Tinggi 

97 10298 Industri pengolahan rumput laut Seluruh Menengah Tinggi 
98 10299 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 

untuk biota air lainnya 
Seluruh Menengah Rendah 

99 10414 Industri minyak ikan Seluruh Menengah Tinggi 
100 10779 Industri produk masak lainnya Usaha industri petis, saus tiram, 

terasi, khitin/khitosan, atau 
sejenisnya dengan bahan baku 
utamanya ikan dan udang 
ataupun bagian2nya, industri 
ekstraksi dan jus dari ikan, 
industri konsentrat buatan/ 
pembuatan macam2 makanan 
yang belum tercakup dalam 
golongan manapun yang berbahan 

Menengah Rendah 
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baku utam ikan, udang dan 
bagian2 nya 

101 10794 Industri kerupuk, keripik, peyek, dan 
sejenisnya 

Usaha industri berbagiai macam 
kerupuk, keripik, peyek dan 
sejenisnya seperti kerupuk udang 
dan kerupuk ikan dan usaha 
pembuatan berbagai macam 
makanan sejenis kerupuk, seperti 
macam macam peyek teri, peyek 
udang 

Menengah Rendah 

102 36001 Penampungan, penjernihan dan penyaluran 
air minum 

Merupakan perizinan berusaha 
untuk kegiatan pemanfaatan air 
laut selain energi yang 
menghasilkan produk/ ekstraksi 
termasuk yang berasal dari air laut 
dalam, dengan skala > 50 
lter/detik dan/atau berada pada 
KSN, KSNT, kawasan konservasi, 
serta ditujukan untuk kepentingan 
komersil skala luas yang 
memanfaatkan ruang laut secara 
menetap min 30 hari 

Menengah Tinggi 

103 36002 Penampungan dan penyaluran air bakau Merupakan perizinan berusaha 
untuk kegiatan pemanfaatan air 
laut selain energi yang berupa 
pelayanan (tidak menghasilkan 
produk), dengan skala > 50 
lter/detik dan/atau berada pada 
KSN, KSNT, kawasan konservasi, 
serta ditujukan untuk kepentingan 
komersil skala luas yang 

Tinggi 
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memanfaatkan ruang laut secara 
menetap min 30 hari 

104 43120 Penyiapan lahan Merupakan perizinan berusaha 
untuk pematangan dan 
pembukaan lahan melalui kegiatan 
reklamasi 

Tinggi 

105 46206 Perdagangan besar hasil perikanan Seluruh Menengah Tinggi 
106 46324 Perdagangan besar hasil olahan perikanan Seluruh Menengah Tinggi 
107 47215 Perdagangan eceran hasil perikanan Seluruh Menengah Rendah 
108 47245 Perdagangan eceran daging dan ikan olahan Usaha perdagangan eceran khusus 

berbagai jenis produk ikan olahan, 
udang, karang yang diasinkan atai 
dikeringkan di dalam bangunan, 
seperti sosis, bakso, abon, ikan 
teri, cucut, selar, kerapu, udang, 
rebon, petek, gabus, sepat, cumi2, 
kepah, remis dan kerang 

Menengah Rendah 

109 47753 Perdagangan eceran ikan hias Seluruh Menengah Rendah 
110 47754 Perdagangan eceran pakan 

ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan 
Usaha perdagangan eceran khusus 
pakan ikan di dalam bangunan 
seperti pakan ikan, konsentrat 
pakan ikan, dan tepung kerang 

Menengah Rendah 

111 50133 Angkutan laut dalam negeri untuk barang 
khusus 

Usaha pengangkutan barang 
dengan menggunakan kapal laut 
yang dirancang secara khusus 
unutk mengangkut ikan 

Menengah Rendah 

112 50133 Angkutan laut dalam negeri untuk barang 
khusus 

Usaha pengangkutan barang 
dengan menggunakan kapal laut 
yang dirancang secara khusus 
unutk mengangkut ikan 

Tinggi 

113 50222 Angkutan sungai dan danau untuk barang 
khusus 

Usaha Pengangkutan barnag 
dengan menggunakan kapal atau 

Menengah Rendah 
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perahu barang yang dirancang 
secara khusus untuk mengangkut 
ikan 

114 50222 Angkutan sungai dan danau untuk barang 
khusus 

Usaha Pengangkutan barnag 
dengan menggunakan kapal atau 
perahu barang yang dirancang 
secara khusus untuk mengangkut 
ikan 

Tinggi 

115 74909 Aktivitas proesional, Ilmiah, dan teknis lainnya 
Ydtl 

Merupakan perizinan berusaha 
untuk kegiatan pengangkatan 
benda muatan kapal tenggelam 
(BMKT) 

Tinggi  

116 91039 Aktivitas kawasan alam lainnya Merupakan perizinan berusaha di 
kawasan konservasi yang meliputi 
kegiatan pembangunan/ 
penempatan infrastruktur 
pariwisata dan/atau kegiatan 
pemanfaatan lainnya yang bersifat 
menetap di perairan min 30 hari 
serta kegiatan penyediaan sarana 
dan/atau penyewaan peralatan 
dan jasa pariwisata 

Tinggi  

117 93249 Wisata Tirta lainnya Merupakan perizinan berusaha 
untuk kegiatan wisata bahari yang 
meliputi kegitan pembangunan 
dermaga marina, pendirian resort, 
ponton wisata, tracking mangrove, 
dive center/ dive operator, taman 
bawah air serta kegiatan wisata 
tirta lainnya yang memanfaatkan 
ruanglaut secara menetap minimal 
30 hari 

Tinggi  



 
 

c. Sektor Kesehatan 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tingkat Risiko 

1 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas 
Utama 

Tinggi 

2 86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan Laboratorium Medis kelas Pratama Tinggi 
3 86101 Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Tinggi 
4 46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk 

Manusia 
Pedagang Besar Farmasi Cabang Tinggi 

5 46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat 
Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia 

Cabang Distributor Alat Kesehatan Tinggi 

6 46447 Perdaganan Besar Bahan Farmasi untuk 
Hewan 

Pedagang Besar Farmasi Cabang Tinggi 

7 86103 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit Swasta Kelas B Tinggi 
8 46442 Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk 

Manusia 
Pedagang Besar Obat Tradisional Menengah Tinggi 

9 46443 Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia Pedagang Besar Kosmetik Menengah Tinggi 
 

d. Sektor Koperasi 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

1 64141 Usaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP 
Primer) 

Seluruh Tinggi 

2 64141 Pembukaan Kantor Cabang KSP Primer Seluruh Tinggi 
3 64141 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP 

primer 
Seluruh Tinggi 

4 64141 Pembukaan Kantor Kas KSP Primer Seluruh Tinggi 
5 64142 Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP 

Koperasi Primer) 
Seluruh Tinggi 

6 64142 Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi 
Primer 

Seluruh Tinggi 
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7 64142 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USP 
Koperasi Primer 

Seluruh Tinggi 

8 64142 Pembukaan Kantor Kas USP Koperasi Primer Seluruh Tinggi 
9 64143 Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP 

Sekunder) 
Seluruh Tinggi 

10 64143 Pembukaan Kantor Cabang KSP Sekunder Seluruh Tinggi 
11 64143 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP 

Sekunder 
Seluruh Tinggi 

12 64143 Pembukaan Kantor Kas KSP Sekunder Seluruh Tinggi 
13 64144 Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP 

Koperasi Sekunder) 
Seluruh Tinggi 

14 64144 Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi 
Sekunder 

Seluruh Tinggi 

15 64144 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USP 
Koperasi Sekunder 

Seluruh Tinggi 

16 64144 Pembukaan Kantor Kas USP Koperasi 
Sekunder 

Seluruh Tinggi 

17 54145 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah Primer (KSPPS Primer) 

Seluruh Tinggi 

18 54145 Pembukaan Kantor Cabang KSPPS Primer Seluruh Tinggi 
19 54145 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSPPS 

Primer 
Seluruh Tinggi 

20 54145 Pembukaan Kantor Kas KSPPS Primer Seluruh Tinggi 
21 54146 Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) 
Seluruh Tinggi 

22 54146 Pembukaan Kantor Cabang USPPS Koperasi 
Primer 

Seluruh Tinggi 

23 54146 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USPPS 
Koperasi Primer 

Seluruh Tinggi 

24 54146 Pembukaan Kantor Kas USPPS Koperasi 
Primer 

Seluruh Tinggi 
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25 64147 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) 

Seluruh Tinggi 

26 64147 Pembukaan Kantor Cabang KSPPS Sekunder Seluruh Tinggi 
27 64147 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSPPS 

Sekunder 
Seluruh Tinggi 

28 64147 Pembukaan Kantor Kas KSPPS Sekunder Seluruh Tinggi 
29 64148 Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder) 
Seluruh Tinggi 

30 64148 Pembukaan Kantor Cabang USPPS Koperasi 
Sekunder 

Seluruh Tinggi 

31 64148 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USPPS 
Koperasi Sekunder 

Seluruh Tinggi 

32 64148 Pembukaan Kantor Kas USPPS Koperasi 
Sekunder 

Seluruh Tinggi 

 
e. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

1 16101 Industri penggergajian kayu 1. Pengolahan kayu bulat, kayu 
bahan baku serpih, dan/atau 
bio-massa kayu menjadi 
produk-produk kayu olahan 
dengan kapasitas produksi 
2.000 m3 (dua ribu meter kubik) 
sampai dengan kurang dari 
6.000 m3 (enam ribu meter 
kubik) tahun; dan 

2. Pengolahan hasil Hutan bukan 
kayu menjadi produk-produk 
olahan hasil hutan bukan kayu 

Menengah Tinggi 
2 16101 Industri penggergajian kayu Rendah 
3 16102 Industri Pengawetan Kayu Menengah Tinggi 
4 16102 Industri Pengawetan Kayu Rendah 
5 16105 Industri partikel kayu dan sejenisnya Menengah Tinggi 
6 16105 Industri partikel kayu dan sejenisnya Rendah 
7 16211 Industri kayu lapis Menengah Tinggi 
8 16211 Industri kayu lapis Rendah 
9 16212 Industri kayu lapis laminasi,  termasuk 

decorative plywood 
Menengah Tinggi 

10 16212 Industri kayu lapis laminasi,  termasuk 
decorative plywood 

Rendah 

11 16213 Industri panel kayu lainnya Menengah Tinggi 
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12 16213 Industri panel kayu lainnya untuk skala usaha menengah; 
dan 

3. Pengolahan kayu bulat, kayu 
bahan baku serpih, dan/atay 
bio-massa kayu menjadi 
produk-produk kayu olahan 
dengan kapasitas produksi 
2.000 M3 (dua ribu meter 
kubik) sampai dengan kurang 
dari 6.000 M3 (enam rib meter 
kubik) per tahun yang 
terintegrasi dengan pengolahan 
Hasil Hutan bukan kayu skala 
usaha kecil atau skala usaha 
menengah 

Rendah 
13 16214 Industri veneer Menengah Tinggi 
14 16214 Industri veneer Rendah 
15 16215 Industri kayu laminasi Menengah Tinggi 
16 16215 Industri kayu laminasi Rendah 
17 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu Menengah Tinggi 
18 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu Rendah 
19 20115 Industri kimia dasar organik yang bersumber 

dari hasil pertanian 
Menengah Tinggi 

20 20115 Industri kimia dasar organik yang bersumber 
dari hasil pertanian 

Rendah 

21 16103 Industri Pengawetan rotan, bambu dan 
sejenisnya 

Menengah Tinggi 

22 16103 Industri Pengawetan rotan, bambu dan 
sejenisnya 

Rendah 

23 16104 Industri pengolahan rotan Menengah Tinggi 
24 16104 Industri pengolahan rotan Rendah 
25 10611 Industri penggilingan gandum dan serelia 

lainnya 
Menengah Tinggi 

26 10611 Industri penggilingan gandum dan serelia 
lainnya 

Rendah 

27 10612 Industri penggilingan aneka kacang (termasuk 
leguminous} 

Menengah Tinggi 

28 10612 Industri penggilingan aneka kacang (termasuk 
leguminous} 

Rendah 

29 10613 Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran 
(termasuk Rhizoma) 

Menengah Tinggi 

30 10613 Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran 
(termasuk Rhizoma) 

Rendah 

31 10616 Industri tepung terigu Menengah Tinggi 
32 10616 Industri tepung terigu Rendah 
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33 10621 Industri pati ubi kayu Menengah Tinggi 
34 10621 Industri pati ubi kayu Rendah 
35 10622 Industri berbagai macam pati palma Menengah Tinggi 
36 10622 Industri berbagai macam pati palma Rendah 
37 10629 Industri pati dan produk pati lainnya Menengah Tinggi 
38 10629 Industri pati dan produk pati lainnya Rendah 
39 10631 Industri Penggilingan padi dan Penyosohan 

beras 
Menengah Tinggi 

40 10631 Industri Penggilingan padi dan Penyosohan 
beras 

Rendah 

41 10632 Industri penggilingan dan pembersihan jagung Menengah Tinggi 
42 10632 Industri penggilingan dan pembersihan jagung Rendah 
43 10633 Industri tepung beras dan tepung jagung Menengah Tinggi 
44 10633 Industri tepung beras dan tepung jagung Rendah 
45 10634 Industri pati beras dan jagung Menengah Tinggi 
46 10634 Industri pati beras dan jagung Rendah 
47 10411 Industri minyak mentah dan lemak nabati Menengah Tinggi 
48 10411 Industri minyak mentah dan lemak nabati Rendah 
49 10413 Industri minyak mentah dan lemak hewani 

selain ikan 
Menengah Tinggi 

50 10413 Industri minyak mentah dan lemak hewani 
selain ikan 

Rendah 

51 10424 Industri pelet kelapa Menengah Tinggi 
52 10424 Industri pelet kelapa Rendah 
53 10722 Industri gula merah Menengah Tinggi 
54 10722 Industri gula merah Rendah 
55 10729 Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop Menengah Tinggi 
56 10729 Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop Rendah 
57 10731 Industri kakao Menengah Tinggi 
58 10731 Industri kakao Rendah 
59 10779 Industri produk masak lainnya Menengah Tinggi 
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60 10779 Industri produk masak lainnya Rendah 
61 11090 Industri minuman lainnya Menengah Tinggi 
62 11090 Industri minuman lainnya Rendah 
63 20131 Industri damar buatan (resin sintetis) dan 

bahan  baku plastik 
Menengah Tinggi 

64 20131 Industri damar buatan (resin sintetis) dan 
bahan  baku plastik 

Rendah 

65 20294 Industri minyak atsiri Menengah Tinggi 
66 20294 Industri minyak atsiri Rendah 
67 22123 Industri karet remah (crumb rubber) Menengah Tinggi 
68 22123 Industri karet remah (crumb rubber) Rendah 
69 38120 Pengumpulan limbah berbahaya  (Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun) 
Tinggi 

70 37011 Pengumpulan air limbah tidak berbahaya  Pengangkutan air limbah domestik 
baik dari rumah tangga maupun 
usaha dan/atau kegiatan dengan 
kapasitas <5 m3/angkutan 

Menengah Tinggi 

71 37012 Pengumpulan air limbah berbahaya  (Pengangkutan air limbah domestic 
dari rumah tangga dengan 
kapasitas >5 M3/ang Kutan 
dan/atau air limbah usaha 
dan/atau kegiatan untuk semua 
besaran kapasitas). 

Menengah Tinggi 

72 37021 Treatment dan pembuangan air limbah tidak 
berbahaya (Instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan 
kapasitas <50M3 /hari) 

Instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT) termasuk fasilitas 
penunjangnya dengan kapasitas 
<50M3 /hari dan/atau; 

Menengah Tinggi 

73 37021 Treatment dan pembuangan air limbah tidak 
berbahaya (Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) domestic fasilitas penunjangnya dengan 

Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) domestic fasilitas 
penunjangnya dengan kapasitas 

Menengah Tinggi 
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kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 
M3 /hari) 

melayani <20.000 jiwa atau 2.000 
M3 /hari 

74 37022 Treatment dan pembuangan air limbah 
berbahaya (Instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan 
kapasitas >50M3 /hari) 

 Instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT) termasuk fasilitas 
penunjangnya dengan kapasitas 
>50M3 /hari 

Tinggi 

75 37022 Treatment dan pembuangan air limbah 
berbahaya (Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) domestic fasilitas penunjangnya dengan 
kapasitas melayani >20.000 jiwa atau 2.000 
M3 /hari) 

Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) domestic fasilitas 
penunjangnya dengan kapasitas 
melayani >20.000 jiwa atau 2.000 
M3 /hari  

Tinggi 

76 37022 Treatment dan pembuangan air limbah 
berbahaya (Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) Industri) 

Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) Industri; 

Tinggi 

77 37022 Treatment dan pembuangan air limbah 
berbahaya (Instalasi pengolahan Limbah (IPAL) 
terpadu (Air limbah domestic dan air limbah 
proses dari usaha dan/atau kegiatan)) 

Instalasi pengolahan Limbah (IPAL) 
terpadu (Air limbah domestic dan 
air limbah proses dari usaha 
dan/atau kegiatan) 

Tinggi 

78 02209 Usaha kehutanan lainnya (Memanfaatkan 
massa air dengan penggunaan debit kurang 
dari 5 liter/detik) 

Memanfaatkan massa air dengan 
penggunaan debit kurang dari 5 
liter/detik  

Tinggi 

79 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan massa air 
dengan penggunaan debit lebih 
dari 5 liter/ detik sampai 
dengan 20 liter/detik; 

2. Pemanfaatan massa air 
dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

Tinggi 
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80 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan massa air 
dengan penggunaan debit lebih 
dari 20 liter/ detik sampai 
dengan 50 liter/detik; 

2. Pemanfaatan massa air 
dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

Tinggi 

81 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan massa air 
dengan penggunaan debit lebih 
dari 50 liter/ detik; 
Pemanfaatan massa air 
dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

Tinggi 

82 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan jasa aliran air 
dengan penggunaan debit 
kurang dari 5 liter/ detik; 

2. Pemanfaatan jasa aliran air 
dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

Tinggi 

83 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan jasa aliran air 
dengan penggunaan debit lebih 
dari 5 liter/ detik sampai 
dengan 20 liter/detik; 

2. Pemanfaatan jasa aliran air 
dilakukan Taman 

Tinggi 
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Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

84 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan jasa aliran air 
dengan penggunaan debit lebih 
dari 20 liter/ detik sampai 
dengan 50 liter/detik; 

2. Pemanfaatan jasa aliran air 
dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

Tinggi 

85 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Memanfaatkan jasa aliran air 
dengan penggunaan debit lebih 
dari 50 liter/ detik; 

2. Pemanfaatan jasa aliran air 
dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya dan Taman 
Buru 

Tinggi 

86 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Usaha pengusahaan sarana 
wisata alam pada zona atau 
Blok peman faatan Pada Taman 
Nasional, Taman Wisata Alam, 
Taman Hutan Raya;  

2. Meliputi usaha penyediaan 
sarana wisata tirta, sarana 
akomodasi, sarana transportasi 
khusus (helicopter, sea plane, 
ultra ligh, submarine, 
catamaran boat) dan sarana 
wisata petualangan alam. 

Tinggi 
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87 02209 Usaha kehutanan lainnya  1. Usaha penyediaan jasa wisata 
alam pada suaka marga satwa, 
Taman Nasional, Taman Wisata 
Alam, Taman Hutan Raya 

2. Penyediaan jasa wisata alam 
antara lain kegiatan usaha 
informasi pariwisata alam, 
pramu wisata/interpreter 
wisata alam transportasi wisata 
alam, perjalanan wisata alam, 
cinderamata wisata alam, 
makanan dan minuman wisata 
alam, persewaan peralatan 
wisata alam. 

Menengah Tinggi 

88 02209 Usaha kehutanan lainnya  Penyedia an massa air untuk 
pemenuh an keperluan rumah 
tangga, irigasi atau kepenting an 
social di sekitar Taman Nasional, 
Taman Wisata Alam, Taman Hutan 
Raya, Suaka Marga satwa dan 
Taman Buru) 

Menengah Tinggi 

89 02209 Usaha kehutanan lainnya  Penyediaan jasa aliran air untuk 
pembangunan pembangkit listrik 
tenaga mikrohidro dan pembangkit 
listrik tenaga minihidro untuk 
pemenuhan listrik rumah tangga 
dan Kepentingan social di sekitar 
Taman Nasional, Taman Wisata 
Alam, Taman Hutan Raya, Suaka 
Marga satwa dan Taman Buru) 

Menengah Tinggi 
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90 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan  Kegiatan Pengadaan dan 
Pengedaran Benih Tanaman Hutan 

Menengah Tinggi 

91 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan  Kegiatan Pengadaan dan 
Pengedaran Bibit Tanaman Hutan 

Menengah Tinggi 

92 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan  Kegiatan Pengadaan dan 
Pengedaran Benih dan Bibit 
Tanaman Hutan 

Menengah Tinggi 

 
f. Sektor Pariwisata 

No KBLI Nama Kegiatan Ruag lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

1 93222 Pengelolaan/Wisata Goa Usaha Pengelolaan Untuk 
Mengadakan kegiatan petualangan 
dan penulusuran goa sebagai 
usaha pokok di suatu kawasan 
tertentu dan dapat dilengkapi 
dengan penyediaan berbagai jenis 
pemandu, pelayanan makan dan 
minum serta akomodasi 

Menengah Tinggi 

2 49442 Angkutan Jalan Rel Wisata Usaha pengoperasian kereta yang 
menggunakan jalur khusus untuk 
wisata seperti angkutan jalan rel di 
kawasan wisata, seperti kereta 
wisata mak itam di Sumatera 
Barat, kereta wisata Danau 
Singkarak Sumatera Barat, Kereta 
Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, 
Kereta Wisata Ambawara Jawa 
Tengah 

Menengah Tinggi 

3 50113 Angkutan Laut dalam negeri untuk wisata Usaha pengangkutan untuk wisata 
atau untuk rekreasi di laut, 
dan/atau wisata bahari. Termasuk 

Menengah Tinggi 
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usaha penyewaan angkutan laut 
berikut operatornya. 

4 50122 Angkutan Laut luar negeri untuk wisata Usaha pengangkutan wisatawan 
melalui Iaut dengan menggunakan 
kapal laut wisata antara 
pelabuhan di Indonesia dan 
pelabuhan di luar negeri. 
Termasuk usaha penyewaan 
angkutan laut berikut operatornya. 

Menengah Tinggi 

5 50213 Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata 
dan YBDI 

Usaha angkutan penumpang 
wisata di sungai dan danau, 
termasuk angkutan trayek untuk 
keperluan perorangan atau 
kelompok, keluarga maupun 
sosial. 

Menengah Tinggi 

6 55193 Vila (Bintang 2 dan 3) Usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan bagi umum yang 
merupakan rumah-rumah pribadi 
yang khusus disewakan kepada 
wisatawan berikut fasilitasnya dan 
dikelola sendiri oleh pemiliknya. 

Menengah Tinggi 

7 56101 Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 
101 – 200 unit 

Usaha jasa menyajikan makanan 
dan minuman untuk dikonsumsi 
di tempat usahanya, bertempat di 
sebagian atau seluruh bangunan 
permanen, dilengkapi dengan jasa 
pelayanan meliputi memasak dan 
menyajikan sesuai pesanan 

Menengah Tinggi 

8 56210 Jasa Boga untuk suatu event tertentu Kegiatan yang menyediakan jasa 
makanan atas dasar kontrak 
perjanjian dengan pelanggan, 

Menengah Tinggi 
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lokasi ditentukan oleh pelanggan 
untuk suatu euent tertentu. 
Kelompok ini mencakup usaha 
jasa makanan jadi (siap 
dikonsumsi) yang terselenggara 
melalui pesananpesanan kantor, 
perayaan, pesta, seminar, rapat, 
dan sejenisnya. Biasanya makanan 
saji diantar ke tempat kerja, pesta, 
seminar, rapat, dan sejenisnya 
berikut pramusaji yang akan 
melayani tamutamu/ peserta 
seminar atau rapat pada saat 
pesta, seminar/ kegiatan acara 
berlangsunq. 

9 56301 Bar Usaha yang kegiatannya 
menghidangkan minuman 
beralkohol dan nonalkohol serta 
makanan kecil untuk umum di 
tempat usahanya dan telah 
mendapatkan izin dari instansi 
yang membinanya 

Menengah Tinggi 

10 56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu Kegiatan yang menyediakan jasa 
boga/katering yaitu jasa 
penyediaan makanan atas dasar 
kontrak perjanjian dengan 
pelanggan, untuk periode waktu 
tertentu. Kegiatannya mencakup 
kontraktor jasa penyedia makanan 
(misalnya untuk perusahaan 
transportasi), jasa katering 
berdasarkan perjaniian di fasilitas 

Menengah Tinggi 
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olahraga dan fasilitas sejenis, 
seperti kantin atau kafetaria 
(misalnya untuk pabrik, 
perkantoran, rumah sakit, atau 
sekolah) atas dasar konsesi atau 
jasa katering yang melayani rumah 
tangga. Termasuk dalam kelompok 
ini jasa katering industri yang 
melayani jangka panjang tempat 
pengeboran minyak dan lokasi 
tambang, rumah sakit, jasa 
angkutan. 

11 55120 Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 
200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 
orang 

Usaha penyediaan jasa layanan 
penginapan bagi umum yang 
dikelola secara komersial dengan 
menggunakan sebagian atau 
seluruh bagian bangunan yang 
telah memenuhi ketentuan sebagai 
hotel melati yang ditetapkan dalam 
surat keputusan instansi yang 
membinanya. 

Menengah Tinggi 

12 55110 Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 
200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 
orang 

Uusaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan yang memenuhi 
ketentuan sebagai hotel bintang, 
serta jasa lainnya bagi umum 
dengan menggunakan sebagian 
atau seluruh bangunan. 

Menengah Tinggi 

13 55194 Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian 
tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 
100 – 200 orang 

Usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan bagi umum yang 
mengelola dan memfungsikan 
apartemen sebagai hotel untuk 
tempat tinggal sementara, dengan 

Menengah Tinggi 
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perhitungan pembayaran sesuai 
ketentuan. Misalnya apartemen 
hotel/ kondominium hotel 
(apartel/ kondotel) 

14 93223 Wisata Petualangan Alam Usaha pengelolaan aktivitas 
pariwisata yang melibatkan 
eksplorasi atau perjalanan yang 
mengandung risiko dan 
membutuhkan keterampilan 
khusus dan pengerahan tenaga 
fisik, seperti paralayang, 
paramotor, layang gantung, 
bungee jumping, terbang layang, 
canAontng, orienteeing, off road, 
dan mountain biking. 

Menengah Tinggi 

15 56302 Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya 
menyediakan makan dan minum 

Usaha penyediaan jasa pelayanan 
minum sebagai kegiatan utama di 
mana menyediakan juga tempat 
dan fasilitas untuk menari dengan 
diiringi musik hidup, atraksi 
pertunjukkan lampu sebagai 
layanan tambahan serta pramuria. 

Menengah Tinggi 

16 93113 Fasilitas Gelanggang / Arena Usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas olahraga darat, air, 
dan udara di dalam atau luar 
ruangan seperti pengelolaan 
gelanggang f arena renang, 
bowling, biliar, slingshot, hoki es, 
bunqee jumping, olahraga musim 
dingin pengelolaan gelanggang 
arena paragliding, hang gliding 

Menengah Tinggi 
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sebagai usaha pokok dan sarana 
gelanggang f arena lainnya. 

17 93291 Kelab Malam Usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk menari dengan 
diiringi music, atraksi pertunjukan 
lampu, dan menyediakan jasa 
pelayanan makanan dan 
minuman. 

Menengah Tinggi 

18 93293 Usaha Arena Permainan Usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk permainan 
ketangkasan dan atau mesin 
permainan dengan koin atau kartu 
sebagai usaha pokok dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan jasa 
pelayanan makan dan minum. 
Misalnya Timezone, Kid-zania 

Menengah Tinggi 

19 93294 Diskotek Usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas yang dilengkapi 
dengan tata cahaya dan suara, 
untuk mendengarkan musik atau 
menari mengikuti irama musik, 
dan menyediakan jasa pelayanan 
makanan dan minuman. 

Menengah Tinggi 

20 93241 Arung Jeram  Usaha pengelolaan dengan 
pemanfaatan sungai-sungai arus 
deras untuk mengadakan kegiatan 
arung jeram sebagai usaha pokok 
di kawasan tertentu. Misalnya 
Arung Jeram Sobek Bali, Arung 
Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk 
rafing, tubing, riuer boarding, 

Menengah Tinggi 
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canoeing, kagaking, dan body 
rafiing experience. 

21 93242 Wisata Selam Usaha pengelolaan untuk 
mengadakan kegiatan selam, 
menyediakan penjualan dan 
penyewaan serta perbaikan 
peralatan selam (equipment), 
mengorganisasikan perjalanan 
wisata selam baik skala lokal, 
nasional, dan internasional 
(experience) termasuk kegiatan – 
kegiatan yang terkait dengan 
tujuan untuk menjaga dan 
merawat kondisi lingkungan laut 
dan pesisir (enuironment), serta 
kegiatan sejenis lainnya yang 
mendukung kelestarian 
lingkungan pada kawasan tertentu 
sebagai usaha pokok. Termasuk 
kegiatan snorkeling, free diving, 
dan sea walking 

Menengah Tinggi 

22 93245 Wisata Memancing Usaha pengelolaan dan penyediaan 
jasa pemandu wisata memancing 
(recreational fishing guide) untuk 
mengadakan kegiatan memancing, 
baik untuk kesenangan dan 
rekreasi serta perlombaan ),ang 
dilakukan di air tawar (fresh water 
fishing) seperti di sungai, muara, 
danau, pantai, perairan 
kepulauan, dan kegiatan 
memancing di air asin (solt water 

Menengah Tinggi 
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fishing) seperti di laut lepas untuk 
tujuan wisata pada kawasan 
tertentu sebagai usaha pokok. 
Termasuk olahraga memancing 
(sport fishing) 

23 93246 Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, 
dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung) 

Usaha pengelolaan untuk 
mengadakan berbagai aktivitas 
wisata air seperti selancar angin, 
paralayar (parasailing) dan motor 
air (jetski), perahu motor (motor 
boating), pelayaran (sailing), 
Selancar ombak (surfing), rakit 
(rafting), kano (canoeing), kayak 
(kayaking), perahu tradisional / 
naga (Tradisional / naga tradional 
/ dragon boat race), berpetualang 
dengan perahu/kapal (boating 
adventures), pelatihan petualangan 
berlayar (Sail Training adventures), 
kapal selam wisata (submarine 
experience), dan flying board 
sebagai usaha pokok di suatu 
Kawasan tertentu dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan 
berbagai jenis fasilitas termasuk 
jasa pelayanan makan dan minum 
serta akomodasi dan berbagai 
fasilitas pendukung lainnya. 
Menyesuaikan penjelasan KBLI. 

Menengah Tinggi 

24 93249 Wisata Olahraga Minat Khusus Usaha pengelolaan untuk 
mengadakan wisata tirta lainnya 
yang belum tercakup di kelompok 

Menengah Tinggi 
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93241 s.d 93246 seperti wisata 
rekreasi tematik bawah laut 
sebagai usaha pokok di suatu 
kawasan tertentu dan dapat 
dilengkapi dengan penyediaan 
berbagai jenis fasilitas termasuk 
jasa pelayanan makan dan minum 
serta akomodasi 

25 96122 Aktivitas SPA (sante par aqua) Usaha wisata berupa pelayanan 
jasa kesehatan dan perawatan 
dengan memadukan metode 
tradisional dan modern secara 
holistik. Aktivitas ini 
menggunakan air dan pendukung 
perawatan lainnya berupa pUat 
menggunakan ramuan, terapi 
aroma, latihan Iisik, terapi warna, 
terapi musik, makanan, dan 
minuman. Tujuan aktivitas ini 
menyeimbangkan antara tubuh 
(body) pikiran (mind), dan jiwa 
(soul), sehingga terwujud kondisi 
relaks dan bugar untuk kesehatan 
yang optimal. Aktivitas ini juga 
merupakan upaya 
mempertahankan tradisi dan 
budaya bangsa. 

Menengah Tinggi 

 
g. Sektor Perdagangan 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

1 47221 Perdaganan Eceran Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea (TBB) Tinggi 



 
 

h. Sektor Perindustrian 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

1 10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk 
daging dan daging unggas 

Seluruh Menengah Rendah 

2 10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk 
daging dan daging unggas 

Seluruh Tinggi 

3 10211 Industri Penggaraman/ pengeringan ikan Seluruh Rendah 
4 10211 Industri Penggaraman/ pengeringan ikan Seluruh Tinggi 
5 10212 Industri pengasapan/ pamanggangan ikan Seluruh Rendah 
6 10212 Industri pengasapan/ pamanggangan ikan Seluruh Tinggi 
7 10213 Industrian pembekuan ikan Seluruh Menengah Rendah 
8 10213 Industrian pembekuan ikan Seluruh Tinggi 
9 10214 Industri pemindangan ikan Seluruh Rendah 
10 10214 Industri pemindangan ikan Seluruh Menengah Rendah 
11 10215 Industri peragian/ permentasi ikan Seluruh Rendah 
12 10215 Industri peragian/ permentasi ikan Seluruh Tinggi  
13 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi Seluruh Menengah Rendah 
14 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi Seluruh Tinggi 
15 10217 Industri pendinginan/ pengesan ikan Seluruh Menengah Rendah 
16 10217 Industri pendinginan/ pengesan ikan Seluruh Tinggi  
17 10219 Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya 

untuk ikan 
Seluruh Menengah Rendah 

18 10219 Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya 
untuk ikan 

Seluruh Tinggi  

19 10221 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan 
biota air (bukan udang dalam keleng) 

Seluruh Menengah Tinggi 

20 10221 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan 
biota air (bukan udang dalam keleng) 

Seluruh Tinggi  

21 10222 Industri pengolahan dan pengawetan udang 
dalam kaleng 

Seluruh Menengah Tinggi 
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22 10222 Industri pengolahan dan pengawetan udang 
dalam kaleng 

Seluruh Tinggi  

23 10291 Industri penggaraman/ pengeringan biota air 
lainnya 

Seluruh Rendah 

24 10291 Industri penggaraman/ pengeringan biota air 
lainnya 

Seluruh Tinggi  

25 10292 Industri pengasapan/ pemanggangan biota air 
lainnya 

Seluruh Rendah 

26 10292 Industri pengasapan/ pemanggangan biota air 
lainnya 

Seluruh Tinggi  

27 10293 Industri pembekuan biota air lainnya Seluruh Menengah Rendah 
28 10293 Industri pembekuan biota air lainnya Seluruh Tinggi  
29 10294 Industri pemindangan biota air lainnya Seluruh Rendah 
30 10294 Industri pemindangan biota air lainnya Seluruh Menengah Rendah 
31 10295 Industri peragian/ permentasi biota air lainnya Seluruh Rendah  
32 10295 Industri peragian/ permentasi biota air lainnya Seluruh Tinggi  
33 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya Seluruh Menengah Rendah 
34 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya Seluruh Tinggi  
35 10297 Industri pendinginan/pengesan biota air 

lainnya 
Seluruh Menengah Rendah 

36 10297 Industri pendinginan/pengesan biota air 
lainnya 

Seluruh Tinggi  

37 10298 Industri pengolahan rumput laut Seluruh Rendah 
38 10298 Industri pengolahan rumput laut Seluruh Tinggi  
39 10299 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 

untuk biota air lainnya 
Seluruh Menengah Rendah 

40 10299 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 
untuk biota air lainnya 

Seluruh Tinggi  

41 10311 Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan 
dan sayuran 

Seluruh Rendah 
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42 10311 Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan 
dan sayuran 

Seluruh Menengah Rendah 

43 10312 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran Seluruh Rendah 
44 10312 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran Seluruh Menengah Rendah 
45 10313 Industri pengeringan buah-buahan dan 

sayuran 
Seluruh Rendah 

46 10313 Industri pengeringan buah-buahan dan 
sayuran 

Seluruh Tinggi 

47 10314 Industri pembekuan buah-buahan dan 
sayuran 

Seluruh Rendah 

48 10314 Industri pembekuan buah-buahan dan 
sayuran 

Seluruh Menengah Tinggi 

49 10320 Industri pengolahan dan pengawetan buah-
buahan dan sayuran dalam kaleng 

Seluruh Rendah 

50 10320 Industri pengolahan dan pengawetan buah-
buahan dan sayuran dalam kaleng 

Seluruh Menengah Tinggi 

51 10330 Industri pengolahan sari buah dan sayuran Seluruh Rendah 
52 10330 Industri pengolahan sari buah dan sayuran Seluruh Menengah Tinggi 
53 10391 Industri tempe kedelai Seluruh Rendah 
54 10391 Industri tempe kedelai Seluruh Menengah Rendah 
55 10392 Industri tahu kedelai Seluruh Rendah 
56 10392 Industri tahu kedelai Seluruh Menengah Rendah 
57 10393 Industri pengolahan dan pengawetan kedelai 

dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan 
tempe 

Seluruh Rendah 

58 10393 Industri pengolahan dan pengawetan kedelai 
dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan 
tempe 

Seluruh Tinggi 

59 10399 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 
buah-buahan dan sayuran 

Seluruh Rendah 
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60 10399 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 
buah-buahan dan sayuran 

Seluruh Menengah Tinggi 

61 10411 Industri minyak mentah dan lemak nabati Seluruh Tinggi 
62 10412 Industri margarine Seluruh Tinggi 
63 10413 Industri minyak mentah dan lemak hewani 

selain ikan 
Seluruh Menengah Rendah 

64 10413 Industri minyak mentah dan lemak hewani 
selain ikan 

Seluruh Tinggi 

65 10414 Industri minyak ikan Seluruh Menengah Rendah 
66 10414 Industri minyak ikan Seluruh Tinggi 
67 10415 Industri minyak goreng bukan minyak kelapa 

dan minyak kepala sawit 
Seluruh Menengah Rendah 

68 10415 Industri minyak goreng bukan minyak kelapa 
dan minyak kepala sawit 

Seluruh Menengah Tinggi 

69 10421 Industri kopra Seluruh Rendah 
70 10421 Industri kopra Seluruh Menengah Rendah 
71 10422 Industri minyak mentah kelapa Seluruh Rendah 
72 10422 Industri minyak mentah kelapa Seluruh Tinggi 
73 10423 Industri minyak goreng kelapa Seluruh Rendah 
74 10423 Industri minyak goreng kelapa Seluruh Tinggi 
75 10424 Industri tepung dan pelet kelapa Seluruh Rendah 
76 10424 Industri tepung dan pelet kelapa Seluruh Tinggi 
77 10431 Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude 

palm oil) 
Seluruh Menengah Rendah 

78 10431 Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude 
palm oil) 

Seluruh Menengah Tinggi 

79 10432 Industri minyak mentah inti kelapa sawit 
(crude palm kernel oil) 

Seluruh Menengah Rendah 

80 10432 Industri minyak mentah inti kelapa sawit 
(crude palm kernel oil) 

Seluruh Menengah Tinggi 
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81 10433 Industri pemisahan/ fraksinasi minyak 
mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti 
kelapa sawit 

Seluruh Menengah Tinggi 

82 10434 Industri pemurnian mnyak mentah kelapa 
sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit 

Seluruh Menengah Rendah 

83 10434 Industri pemurnian mnyak mentah kelapa 
sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit 

Seluruh Tinggi 

84 10435 Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni 
kelapa sawit 

Seluruh Rendah 

85 10435 Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni 
kelapa sawit 

Seluruh Tinggi 

86 10436 Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni 
inti kelapa sawit 

Seluruh Rendah 

87 10436 Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni 
inti kelapa sawit 

Seluruh Tinggi 

88 10437 Industri minyak goreng kelapa sawit Seluruh Tinggi 
89 10490 Industri minyak mentah dan lemak nabati dan 

hewani lainnya 
Seluruh Rendah 

90 10490 Industri minyak mentah dan lemak nabati dan 
hewani lainnya 

Seluruh Tinggi 

91 10510 Industri pengolahan susu segar dan krim Seluruh Menengah Tinggi 
92 10510 Industri pengolahan susu segar dan krim Seluruh Tinggi 
93 10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu 

kental 
Seluruh Menengah Tinggi 

94 10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu 
kental 

Seluruh Tinggi 

95 10531 Industri pengolahan es krim Seluruh Rendah 
96 10531 Industri pengolahan es krim Seluruh Tinggi 
97 10532 Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat 

dimakan (bukan es batu dan es balok) 
Seluruh Rendah 
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98 10532 Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat 
dimakan (bukan es batu dan es balok) 

Seluruh Menengah Tinggi 

99 10590 Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya Seluruh Menengah Rendah 
100 10590 Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
101 10611 Industri Penggilingan Gandum dan Serelia 

lainnya 
Seluruh Rendah 

102 10611 Industri Penggilingan Gandum dan Serelia 
lainnya 

Seluruh Tinggi 

103 10612 Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk 
Leguminous) 

Seluruh Rendah 

104 10612 Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk 
Leguminous) 

Seluruh Tinggi 

105 10613 Industri Penggilingan Aneka Umum dan 
Sayuran (termasuk Rhizoma) 

Seluruh Rendah 

106 10613 Industri Penggilingan Aneka Umum dan 
Sayuran (termasuk Rhizoma) 

Seluruh Tinggi 

107 10614 Industri Penggilingan Tepung Campuran dan 
Adonan Tepung 

Seluruh Rendah 

108 10614 Industri Penggilingan Tepung Campuran dan 
Adonan Tepung 

Seluruh Tinggi 

109 10615 Industri Makanan Sereal Seluruh Rendah 
110 10615 Industri Makanan Sereal Seluruh Tinggi 
111 10616 Industri Tepung Terigu Seluruh Tinggi 
112 10621 Idnustri Pati Ubi Kayu Seluruh Rendah 
113 10621 Idnustri Pati Ubi Kayu Seluruh Tinggi 
114 10622 Industri Berbagai Macam Pulma Seluruh Rendah 
115 10622 Industri Berbagai Macam Pulma Seluruh Tinggi 
116 10623 Industri Glukosa dan Sejenisnya Seluruh Tinggi 
117 10629 Insutri Pati Lainnya Seluruh Rendah 
118 10629 Insutri Pati Lainnya Seluruh Tinggi 
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119 10631 Industri penggilingan Padi dan Penosohan 
Beras 

Seluruh Rendah 

120 10631 Industri penggilingan Padi dan Penosohan 
Beras 

Seluruh Menengah Tinggi 

121 10632 Industri penggilingan dan pembersihan Jagung Seluruh Rendah 
122 10632 Industri penggilingan dan pembersihan Jagung Seluruh Menengah Tinggi 
123 10633 Industri penggilingan Tepung Beras dan 

Tepung Jagung 
Seluruh Rendah 

124 10633 Industri penggilingan Tepung Beras dan 
Tepung Jagung 

Seluruh Tinggi 

125 10634 Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung Seluruh Rendah 
126 10634 Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung Seluruh Tinggi 
127 10635 Industri Pemanis dari Beras dan Jagung Seluruh Tinggi 
128 10635 Industri Pemanis dari Beras dan Jagung Seluruh Tinggi 
129 10636 Industri Minyak dari Jagung dan Beras Seluruh Menengah Rendah 
130 10636 Industri Minyak dari Jagung dan Beras Seluruh Tinggi 
131 10710 Industri Produk Roti dan Kue Seluruh Rendah 
132 10710 Industri Produk Roti dan Kue Seluruh Tinggi 
133 10721 Industri Gula Pasir Seluruh Tinggi 
134 10721 Industri Gula Pasir Seluruh Tinggi 
135 10722 Industri Gula Merah Seluruh Rendah 
136 10722 Industri Gula Merah Seluruh Tinggi 
137 10723 Industri Sirop Seluruh Menengah Tinggi 
138 10723 Industri Sirop Seluruh Menengah Tinggi 
139 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan 

Sirop 
Seluruh Rendah 

140 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan 
Sirop 

Seluruh Tinggi 

141 10731 Industri Kakao Seluruh Tinggi 
142 10731 Industri Kakao Seluruh Tinggi 
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143 10732 Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang 
Gula 

Seluruh Menengah Rendah 

144 10732 Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang 
Gula 

Seluruh Tinggi 

145 10733 Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran 
kering 

Seluruh Rendah 

146 10733 Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran 
kering 

Seluruh Menengah Tinggi 

147 10734 Industri Kembang Gula Seluruh Rendah 
148 10734 Industri Kembang Gula Seluruh Tinggi 
149 10739 Industri Kembang Gula Lainnya Seluruh Rendah 
150 10739 Industri Kembang Gula Lainnya Seluruh Tinggi 
151 10740 Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya Seluruh Menengah Rendah 
152 10740 Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya Seluruh Tinggi 
153 10750 Industri Makanan dan Masakah Olahan Seluruh Menengah Rendah 
154 10750 Industri Makanan dan Masakah Olahan Seluruh Tinggi 
155 10761 Industri Pengolahan Kopi Seluruh Rendah 
156 10761 Industri Pengolahan Kopi Seluruh Tinggi 
157 10762 Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) Seluruh Rendah 
158 10762 Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) Seluruh Menengah Tinggi 
159 10763 Industri Pengolahan Teh  Seluruh Rendah 
160 10763 Industri Pengolahan Teh  Seluruh Tinggi 
161 10771 Industri Kecap Seluruh Menengah Rendah 
162 10771 Industri Kecap Seluruh Tinggi 
163 10772 Industri Bumbu Masak dan Penyedap 

masakan 
Seluruh Rendah 

164 10772 Industri Bumbu Masak dan Penyedap 
masakan 

Seluruh Tinggi 

165 10773 Industri Produk Masak dari Kelapa Seluruh Menengah Rendah 
166 10773 Industri Produk Masak dari Kelapa Seluruh Tinggi 
167 10774 Industri Pengolahan Garam Seluruh Rendah 
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168 10774 Industri Pengolahan Garam Seluruh Menengah Rendah 
169 10779 Industri Produk Masak Lainnya Seluruh Rendah 
170 10779 Industri Produk Masak Lainnya Seluruh Tinggi 
171 10791 Industri Produk Masak Lainnya Seluruh Tinggi 
172 10791 Industri Produk Masak Lainnya Seluruh Tinggi 
173 10792 Industri Kue Basah Seluruh Rendah 
174 10792 Industri Kue Basah Seluruh Menengah Rendah 
175 10793 Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-

Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan 
tahu 

Seluruh Rendah 

176 10793 Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-
Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan 
tahu 

Seluruh Tinggi 

177 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan 
Sejenisnya 

Seluruh Rendah 

178 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan 
Sejenisnya 

Seluruh Menengah Tinggi 

179 10795 Industri Krimer Nabati Seluruh Rendah 
180 10795 Industri Krimer Nabati Seluruh Tinggi 
181 10796 Industri Dodol Seluruh Rendah 
182 10796 Industri Dodol Seluruh Menengah Tinggi 
183 10799 Industri Produk Makanan Lainnya Seluruh Rendah 
184 10799 Industri Produk Makanan Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
185 10801 Industri Ransum Makanan Hewan Seluruh Rendah 
186 10801 Industri Ransum Makanan Hewan Seluruh Tinggi 
187 10802 Industri Knsentrat Makanan Hewan Seluruh Rendah 
188 10802 Industri Knsentrat Makanan Hewan Seluruh Tinggi 
189 11010 Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi Seluruh Tinggi 
190 11010 Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi Seluruh Tinggi 
191 11020 Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi 

Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya 
Seluruh Tinggi 
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192 11020 Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi 
Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya 

Seluruh Tinggi 

193 11031 Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi 
Malt 

Seluruh Tinggi 

194 11031 Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi 
Malt 

Seluruh Tinggi 

195 11032 Industri Malt Seluruh Tinggi 
196 11032 Industri Malt Seluruh Tinggi 
197 11040 Industri Minuman Ringan Seluruh Rendah 
198 11040 Industri Minuman Ringan Seluruh Tinggi 
199 11050 Industri Air Minum dan Air Mineral Seluruh Menengah Tinggi 
200 11050 Industri Air Minum dan Air Mineral Seluruh Tinggi 
201 11051 Industri Kemasan Seluruh Tinggi 
202 11051 Industri Kemasan Seluruh Tinggi 
203 11052 Industri air minum isi ulang Seluruh Menengah Tinggi 
204 11052 Industri air minum isi ulang Seluruh Menengah Tinggi 
205 11090 Industri minuman lainnya Seluruh Rendah 
206 11090 Industri minuman lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
207 12011 Industri Sigaret Kretek Tangan Seluruh Tinggi 
208 12011 Industri Sigaret Kretek Tangan Seluruh Tinggi 
209 12012 Industri Rokok Putih Seluruh Tinggi 
210 12012 Industri Rokok Putih Seluruh Tinggi  
211 12013 Industri Sigaret Kretek Mesin Seluruh Tinggi 
212 12013 Industri Sigaret Kretek Mesin Seluruh Tinggi  
213 12019 Industri Rokok lainnya Seluruh Tinggi 
214 12019 Industri Rokok lainnya Seluruh Tinggi  
215 12091 Industri Pengeringan dan Pengolahan 

Tembakau 
Seluruh Tinggi 

216 12091 Industri Pengeringan dan Pengolahan 
Tembakau 

Seluruh Tinggi  
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217 12099 Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan 
rokok lainnya 

Seluruh Tinggi 

218 12099 Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan 
rokok lainnya 

Seluruh Tinggi  

219 13111 Industri persiapan serat tekstil Seluruh Menengah Rendah 
220 13111 Industri persiapan serat tekstil Seluruh Tinggi  
221 13112 Industri Pemintalan Benag Seluruh Menengah Rendah 
222 13112 Industri Pemintalan Benag Seluruh Tinggi  
223 13113 Industri Pemintalan benag Rajut Seluruh Tinggi 
224 13113 Industri Pemintalan benag Rajut Seluruh Tinggi  
225 13121 Industri Pertenunan (bukan pertenunan 

karung goni dan karung lainnya) 
Seluruh Menengah Tinggi 

226 13121 Industri Pertenunan (bukan pertenunan 
karung goni dan karung lainnya) 

Seluruh Tinggi  

227 13122 Industri Kain Tenun Ikat Seluruh Menengah Tinggi 
228 13122 Industri Kain Tenun Ikat Seluruh Menengah Tinggi 
229 13123 Industri Bulu Tiruan Tenunan Seluruh Rendah 
230 13123 Industri Bulu Tiruan Tenunan Seluruh Tinggi  
231 13131 Industri Penyempurnaan Benag Seluruh Menengah Tinggi 
232 13131 Industri Penyempurnaan Benag Seluruh Tinggi  
233 13132 Industri Penyempurnaan Kain Seluruh Menengah Tinggi 
234 13132 Industri Penyempurnaan Kain Seluruh Tinggi  
235 13133 Industri Pencetakan Kain Seluruh Menengah Tinggi 
236 13133 Industri Pencetakan Kain Seluruh Tinggi  
237 13134 Industri Batik Seluruh Rendah 
238 13134 Industri Batik Seluruh Menengah Rendah 
239 13911 Industri Kain Rajutan Seluruh Menengah Rendah 
240 13911 Industri Kain Rajutan Seluruh Tinggi 
241 13912 Industri Kain Sulaman/ Bordir Seluruh Menengah Rendah 
242 13912 Industri Kain Sulaman/ Bordir Seluruh Tinggi 
243 13913 Industri Bulu Tiruan Rajutan Seluruh Menengah Rendah 
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244 13913 Industri Bulu Tiruan Rajutan Seluruh Tinggi 
245 13921 Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan 

Rumah Rangga 
Seluruh Menengah Rendah 

246 13921 Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan 
Rumah Rangga 

Seluruh Tinggi 

247 13922 Industri Barang Jadi tekstil Sulaman Seluruh Menengah Rendah 
248 13922 Industri Barang Jadi tekstil Sulaman Seluruh Tinggi 
249 13923 Industri Bantal dan Sejenisnya Seluruh Menengah Rendah 
250 13923 Industri Bantal dan Sejenisnya Seluruh Tinggi 
251 13924 Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman Seluruh Rendah 
252 13924 Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman Seluruh Tinggi 
253 13925 Industri Karung Goni Seluruh Menengah Rendah 
254 13925 Industri Karung Goni Seluruh Rendah 
255 13926 Industri Karung Bukan Goni Seluruh Tinggi 
256 13929 Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
257 13930 Industri Karpet dan Permadani Seluruh Menengah Rendah 
258 13930 Industri Karpet dan Permadani Seluruh Tinggi 
259 13941 Industri Tali Seluruh rendah 
260 13941 Industri Tali Seluruh Tinggi 
261 13942 Industri Barang dari Tali Seluruh rendah 
262 13942 Industri Barang dari Tali Seluruh Menengah Tinggi 
263 13991 Industri Kain Pita Seluruh Tinggi 
264 13991 Industri Kain Pita Seluruh Menengah Rendah 
265 13992 Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan 

Industri 
Seluruh Tinggi 

266 13992 Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan 
Industri 

Seluruh Tinggi 

267 13993 Industri Non Woven (bukan tenunan) Seluruh Tinggi 
268 13993 Industri Non Woven (bukan tenunan) Seluruh Tinggi 
269 13994 Industri Kain Ban Seluruh Tinggi 
270 13994 Industri Kain Ban Seluruh Tinggi 
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271 13995 Industri Kapuk Seluruh rendah 
272 13995 Industri Kapuk Seluruh rendah 
273 13996 Industri Kain Tulle dan Kain Jaring Seluruh rendah 
274 13996 Industri Kain Tulle dan Kain Jaring Seluruh Menengah Tinggi 
275 13999 Industri Tekstil Lainnya YTDL Seluruh Menengah Tinggi 
276 13999 Industri Tekstil Lainnya YTDL Seluruh Menengah Tinggi 
277 14111 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil Seluruh Menengah Tinggi 
278 14111 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil Seluruh Tinggi 
279 14112 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit Seluruh Menengah Tinggi 
280 14112 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit Seluruh Tinggi 
281 14120 Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai 

pesanan 
Seluruh Menengah Tinggi 

282 14120 Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai 
pesanan 

Seluruh Menengah Tinggi 

283 14131 Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil Seluruh Menengah Tinggi 
284 14131 Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil Seluruh Tinggi 
285 14132 Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit Seluruh Menengah Tinggi 
286 14132 Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit Seluruh Tinggi 
287 14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit 

berbulu 
Seluruh Menengah Tinggi 

288 14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit 
berbulu 

Seluruh Tinggi 

289 14301 Industri Pakaian Jadi Rajutan Seluruh Menengah Tinggi 
290 14301 Industri Pakaian Jadi Rajutan Seluruh Tinggi 
291 14302 Industri pakaian jadi sulaman/ bordir Seluruh Menengah Rendah 
292 14302 Industri pakaian jadi sulaman/ bordir Seluruh Tinggi 
293 14303 Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya Seluruh Menengah Rendah 
294 14303 Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya Seluruh Tinggi 
295 15111 Industri Pengawetan Kulit Seluruh Menengah Tinggi 
296 15111 Industri Pengawetan Kulit Seluruh Tinggi 
297 15112 Industri Penyamakan Kulit Seluruh Menengah Tinggi 
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298 15112 Industri Penyamakan Kulit Seluruh Tinggi 
299 15113 Industri Pencelupan Kulit Bulu Seluruh Menengah Tinggi 
300 15113 Industri Pencelupan Kulit Bulu Seluruh Tinggi 
301 15114 Industri Kulit Buatan/ imitasi Seluruh Menengah Tinggi 
302 15114 Industri Kulit Buatan/ imitasi Seluruh Tinggi 
303 15121 Industri barang dari kulit dan kulit buatan 

untuk keperluan pribadi 
Seluruh Menengah Tinggi 

304 15121 Industri barang dari kulit dan kulit buatan 
untuk keperluan pribadi 

Seluruh Tinggi 

305 15122 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi 
untuk Keperluan Teknik/ Industri 

Seluruh Menengah Tinggi 

306 15122 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi 
untuk Keperluan Teknik/ Industri 

Seluruh Tinggi 

307 15123 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi 
untuk ke[erluan hewan 

Seluruh Menengah Tinggi 

308 15123 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi 
untuk ke[erluan hewan 

Seluruh Tinggi 

309 15129 Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi 
untuk Keperluan lainnya 

Seluruh Rendah 

310 15129 Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi 
untuk Keperluan lainnya 

Seluruh Tinggi 

311 15201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari Seluruh Menengah Rendah 
312 15201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari Seluruh Tinggi 
313 15202 Industri Sepatu Olahraga Seluruh Menengah Rendah 
314 15202 Industri Sepatu Olahraga Seluruh Tinggi 
315 15203 Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan 

Industri 
Seluruh Menengah Rendah 

316 15203 Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan 
Industri 

Seluruh Tinggi 

317 15209 Industri Alas Kaki Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
318 15209 Industri Alas Kaki Lainnya Seluruh Tinggi 
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319 16101 Industri Penggergajian Kayu Seluruh Rendah 
320 16101 Industri Penggergajian Kayu Seluruh Menengah Tinggi 
321 16102 Industri Pengawetan Kayu Seluruh Rendah 
322 16102 Industri Pengawetan Kayu Seluruh Menengah Tinggi 
323 16103 Industri pengawetan rotan, bambu dan 

sejenisnya 
Seluruh Rendah 

324 16103 Industri pengawetan rotan, bambu dan 
sejenisnya 

Seluruh Rendah 

325 16104 Industri Pengolahan Rotan Seluruh Rendah 
326 16104 Industri Pengolahan Rotan Seluruh Menengah Rendah 
327 16105 Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya Seluruh Menengah Rendah 
328 16105 Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya Seluruh Menengah Rendah 
329 16211 Industri Kayu Lapis Seluruh Rendah 
330 16211 Industri Kayu Lapis Seluruh Menengah Rendah 
331 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk 

Decorative plywood 
Seluruh Rendah 

332 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk 
Decorative plywood 

Seluruh Menengah Rendah 

333 16213 Industri Panel Kayu Lainnya Seluruh Rendah 
334 16213 Industri Panel Kayu Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
335 16214 Industri Veneer Seluruh Rendah 
336 16214 Industri Veneer Seluruh Menengah Rendah 
337 16213 Industri Kayu Laminasi Seluruh Menengah Rendah 
338 16213 Industri Kayu Laminasi Seluruh Menengah Rendah 
339 16221 Industri barang bangunan dari Kayu Seluruh Rendah 
340 16221 Industri barang bangunan dari Kayu Seluruh Menengah Rendah 
341 16222 Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu Seluruh Rendah 
342 16222 Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu Seluruh Menengah Rendah 
343 16230 Industri Wadah dari Kayu Seluruh Rendah 
344 16230 Industri Wadah dari Kayu Seluruh Menengah Rendah 
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345 16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan 
Bambu 

Seluruh Rendah 

346 16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan 
Bambu 

Seluruh Rendah 

347 16292 Industri Barang Anyaman dari Tanaman 
Bukan Rotan dan Bambu 

Seluruh Rendah 

348 16292 Industri Barang Anyaman dari Tanaman 
Bukan Rotan dan Bambu 

Seluruh Rendah 

349 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan 
Mebeller 

Seluruh Rendah 

350 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan 
Mebeller 

Seluruh Rendah 

351 16294 Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan 
Bambu 

Seluruh Rendah 

352 16294 Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan 
Bambu 

Seluruh Rendah 

353 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu Seluruh Rendah 
354 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu Seluruh Menengah Rendah 
355 16299 Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus 

Lainya Ytdl 
Seluruh Menengah Rendah 

356 16299 Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus 
Lainya Ytdl 

Seluruh Menengah Tinggi 

357 17011 Industri Bubur Kertas (Pupl) Seluruh Menengah Tinggi 
358 17011 Industri Bubur Kertas (Pupl) Seluruh Tinggi 
359 17012 Industri Kertas Budaya Seluruh Menengah Rendah 
360 17012 Industri Kertas Budaya Seluruh Tinggi 
361 10772 Industri Kertas Berharga Seluruh Rendah 
362 10772 Industri Kertas Berharga Seluruh Tinggi 
363 17014 Industri Kertas Khusus Seluruh Menengah Rendah 
364 17014 Industri Kertas Khusus Seluruh Tinggi 
365 17019 Industri Kertas Lainya Seluruh Menengah Rendah 
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366 17019 Industri Kertas Lainya Seluruh Tinggi 
367 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas 

Bergelombang 
Seluruh Menengah Rendah 

368 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas 
Bergelombang 

Seluruh Tinggi 

369 17022 Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan 
Karton 

Seluruh Menengah Rendah 

370 17022 Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan 
Karton 

Seluruh Menengah Tinggi 

371 17091 Industri Kertas Tisue Seluruh Menengah Rendah 
372 17091 Industri Kertas Tisue Seluruh Tinggi 
373 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas 

Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di 
Tempat Lain 

Seluruh Menengah Rendah 

374 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas 
Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di 
Tempat Lain 

Seluruh Tinggi 

375 1811 Industri Percetakan Umum Seluruh Rendah 
376 1811 Industri Percetakan Umum Seluruh Menengah Tinggi 
377 18112 Industri Penecetakan Khusus Seluruh Tinggi 
378 18112 Industri Penecetakan Khusus Seluruh Tinggi 
379 18113 Industri Percetakan 3D Printing Seluruh Menengah Rendah 
380 18113 Industri Percetakan 3D Printing Seluruh Menengah Rendah 
381 18120 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan Seluruh Rendah 
382 18120 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan Seluruh Menengah Tinggi 
383 18201 Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti 

Lunak  
Seluruh Rendah 

384 18201 Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti 
Lunak  

Seluruh Rendah 

385 18202 Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan 
Video 

Seluruh Rendah 
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386 18202 Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan 
Video 

Seluruh Menengah Tinggi 

387 19100 Industri Produk dari Batu Bara Seluruh Menengah Rendah 
388 19100 Industri Produk dari Batu Bara Seluruh Tinggi 
389 19212 Industri Pembuatan Minyak Pelumas Seluruh Menengah Tinggi 
390 19212 Industri Pembuatan Minyak Pelumas Seluruh Menengah Tinggi 
391 19213 Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas 

Bekas 
Seluruh Menengah Rendah 

392 19213 Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas 
Bekas 

Seluruh Menengah Tinggi 

393 1921 Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi Seluruh Menengah Rendah 
394 1921 Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi Seluruh Tinggi 
395 19292 Industri Briket Batu Bara Seluruh Rendah 
396 19292 Industri Briket Batu Bara Seluruh Menengah Tinggi 
397 20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan 

Alkali 
Seluruh Menengah Rendah 

398 20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan 
Alkali 

Seluruh Menengah Tinggi 

399 20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Seluruh Menengah Rendah 
400 20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Seluruh Menengah Tinggi 
401 20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Seluruh Menengah Rendah 
402 20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Seluruh Menengah Rendah 
403 20114 Industri Kimia Anorganik Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
404 20114 Industri Kimia Anorganik Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
405 20115 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 

dari Hasil Pertanian 
Seluruh Rendah 

406 20115 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 
dari Hasil Pertanian 

Seluruh Tinggi 

407 20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan 
Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan 
Pigmen 

Seluruh Rendah 
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408 20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan 
Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan 
Pigmen 

Seluruh Menengah Tinggi 

409 20117 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 
dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 

Seluruh Rendah 

410 20117 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 
dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 

Seluruh Menengah Tinggi 

411 20118 Industri Kimia Dasar Organik yang 
menghasilkan Bahan Kimia Khusus 

Seluruh Rendah 

412 20118 Industri Kimia Dasar Organik yang 
menghasilkan Bahan Kimia Khusus 

Seluruh Tinggi 

413 20119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Seluruh Rendah 
414 20119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Seluruh Tinggi 
415 20121 Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro 

Primer 
Seluruh Rendah 

416 20121 Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Tinggi 

417 20122 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Rendah 

418 20122 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Tinggi 

419 20123 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Rendah 

420 20123 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Tinggi 

421 20124 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Rendah 

422 20124 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro 
Primer 

Seluruh Menengah Rendah 

423 20125 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder Seluruh Menengah Rendah 
424 20125 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder Seluruh Menengah Tinggi 
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425 20127 Industri Pupuk Hara Mikro Seluruh Menengah Rendah 
426 20127 Industri Pupuk Hara Mikro Seluruh Menengah Rendah 
427 20127 Industri Pupuk Pelengkap Seluruh Menengah Rendah 
428 20127 Industri Pupuk Pelengkap Seluruh Menengah Rendah 
429 20128 Industri Media Tanam Seluruh Rendah 
430 20128 Industri Media Tanam Seluruh Menengah Tinggi 
431 20129 Industri Pupuk Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
432 20129 Industri Pupuk Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
433 20131 Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan 

Bahan Baku Plastik 
Seluruh Menengah Rendah 

434 20131 Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan 
Bahan Baku Plastik 

Seluruh Tinggi 

435 20132 Industri Karet Buatan Seluruh Tinggi 
436 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama 

(Bahan Aktif) 
Seluruh Menengah Rendah 

437 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama 
(Bahan Aktif) 

Seluruh Menengah Tinggi 

438 20212 Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Seluruh Menengah Rendah 
439 20212 Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Seluruh Menengah Tinggi 
440 20213 Industri Zat Pengatur Tumbuh Seluruh Menengah Rendah 
441 20213 Industri Zat Pengatur Tumbuh Seluruh Menengah Rendah 
442 20214 Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) Seluruh Menengah Rendah 
443 20214 Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) Seluruh Menengah Tinggi 
444 20221 Industri Cat dan Tinta Cetak Seluruh Menengah Rendah 
445 20221 Industri Cat dan Tinta Cetak Seluruh Menengah Tinggi 
446 20222 Industri Pernis (Termasuk Mastik) Seluruh Menengah Rendah 
447 20222 Industri Pernis (Termasuk Mastik) Seluruh Menengah Tinggi 
448 20223 Industri Lak Seluruh Menengah Rendah 
449 20223 Industri Lak Seluruh Menengah Tinggi 
450 20231 Industri Sabu dan Bahan Pembersih 

Keperluan Rumah Tangga 
Seluruh Rendah 
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451 20231 Industri Sabu dan Bahan Pembersih 
Keperluan Rumah Tangga 

Seluruh Menengah Rendah 

452 20232 Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi Seluruh Rendah 
453 20232 Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi Seluruh Menengah Rendah 
454 20233 Industri Kosmetik Untuk Hewan Seluruh Menengah Rendah 
455 20233 Industri Kosmetik Untuk Hewan Seluruh Menengah Rendah 
456 20234 Industri Perekat Gigi Seluruh Menengah Rendah 
457 20234 Industri Perekat Gigi Seluruh Menengah Rendah 
458 20291 Industri Perekat/Lem Seluruh Menengah Rendah 
459 20291 Industri Perekat/Lem Seluruh Menengah Tinggi 
460 20292 Industri Bahan Peledak Seluruh Menengah Tinggi 
461 20293 Industri Tinta Seluruh Menengah Rendah 
462 20293 Industri Tinta Seluruh Menengah Tinggi 
463 20294 Industri Minyak Atsiri Seluruh Rendah 
464 20294 Industri Minyak Atsiri Seluruh Menengah Tinggi 
465 2095 Industri Korek Api Seluruh Menengah Rendah 
466 2095 Industri Korek Api Seluruh Menengah Tinggi 
467 20296 Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah Seluruh Menengah Rendah 
468 20296 Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah Seluruh Rendah 
469 20299 Industri Barang Kimia Lainnya YTDL Seluruh Tinggi 
470 20301 Industri Serat /Benang/ Strip/ Fiamen Buatan Seluruh Tinggi 
471 20302 Industri Serat Stapel Buatan Seluruh Tinggi 
472 21011 Industri Bahan Farmasi untuk Manusia Seluruh Tinggi 
473 21012 Industri Produk Farmasi untuk Manusia Seluruh Rendah 
474 21012 Industri Produk Farmasi untuk Manusia Seluruh Menengah Rendah 
475 21013 Industri Produk Farmasi untuk Hewan Seluruh Menengah Rendah 
476 21014 Industri Bahan Farmasi untuk Hewan Seluruh Menengah Tinggi 
477 21015 Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 

2101 
Seluruh Menengah Rendah 

478 21015 Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 
2101 

Seluruh Menengah Tinggi 
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479 21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Seluruh Rendah 
480 21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Seluruh Menengah Rendah 
481 21022 Industri Produk Obat Tradisional untuk 

Manusia 
Seluruh Rendah 

482 21022 Industri Produk Obat Tradisional untuk 
Manusia 

Seluruh Menengah Rendah 

483 21023 Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan Seluruh Menengah Rendah 
484 21023 Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan Seluruh Menengah Rendah 
485 22111 Industri Ban Luar dan Ban Dalam Seluruh Menengah Tinggi 
486 22112 Industri Ban Seluruh Menengah Rendah 
487 22112 Industri Ban Seluruh Menengah Tinggi 
488 22121 Industri Pengasapan Karet Seluruh Rendah 
489 22121 Industri Pengasapan Karet Seluruh Tinggi 
490 22122 Industri Remilling Karet Seluruh Rendah 
491 22122 Industri Remilling Karet Seluruh Tinggi 
492 22123 Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Seluruh Rendah 
493 22123 Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Seluruh Tinggi 
494 22191 Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan 

Rumah Tangga 
Seluruh Rendah 

495 22191 Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan 
Rumah Tangga 

Seluruh Menengah Tinggi 

496 22192 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan 
Industri 

Seluruh Rendah 

497 22192 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan 
Industri 

Seluruh Menengah Tinggi 

498 22193 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan 
Infrastruktur 

Seluruh Menengah Rendah 

499 22193 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan 
Infrastruktur 

Seluruh Menengah Tinggi 

500 22194 Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan Seluruh Menengah Rendah 
501 22194 Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan Seluruh Menengah Rendah 
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502 22199 Industri Barang dari Karet Lainnya Seluruh Rendah 
503 22199 Industri Barang dari Karet Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
504 2210 Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan Seluruh Menengah Tinggi 
505 2220 Industri Barang dari Plastik untuk 

pengemasan 
Seluruh Rendah 

506 2220 Industri Barang dari Plastik untuk 
pengemasan 

Seluruh Menengah Tinggi 

507 22230 Industri pipa plastic dan perlengkapan Seluruh Menengah Tinggi 
508 22291 Industri Barang Plastik Lembaran Seluruh Menengah Tinggi 
509 22292 Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah 

Tangga (Tidak termasuk Furnitur) 
Seluruh Rendah 

510 22292 Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah 
Tangga (Tidak termasuk Furnitur) 

Seluruh Menengah Tinggi 

511 22293 Industri Barang dan peralatan Teknik/ 
Industri dari Plastik 

Seluruh Rendah 

512 22293 Industri Barang dan peralatan Teknik/ 
Industri dari Plastik 

Seluruh Menengah Tinggi 

513 22299 Industri Barang Plastik lainnya Ytdl Seluruh Rendah 
514 22299 Industri Barang Plastik lainnya Ytdl Seluruh Menengah Tinggi 
515 23111 Industri Kaca Lembaran Seluruh Menengah Tinggi 
516 23112 Industri Kaca Seluruh Tinggi 
517 23119 Industri Kaca Lainnya Seluruh Tinggi 
518 23121 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah 

Tangga dari Kaca 
Seluruh Rendah 

519 23121 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah 
Tangga dari Kaca 

Seluruh Menengah Tinggi 

520 23122 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah 
Tangga dari Kaca 

Seluruh Rendah 

521 23122 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah 
Tangga dari Kaca 

Seluruh Menengah Tinggi 

522 23123 Industri Kemasan dari Kaca Seluruh Rendah 
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523 23123 Industri Kemasan dari Kaca Seluruh Menengah Tinggi 
524 23124 Industri Alat Laboratorium Klinis Seluruh Menengah Rendah 
525 23124 Industri Alat Laboratorium Klinis Seluruh Menengah Tinggi 
526 23129 Industri Barang Lainnya dari Kaca Seluruh Rendah 
527 23129 Industri Barang Lainnya dari Kaca Seluruh Menengah Tinggi 
528 23911 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya 

yang Tahan Api 
Seluruh Menengah Rendah 

529 23911 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya 
yang Tahan Api 

Seluruh Menengah Tinggi 

530 23919 Industri Barang Tahan Api dari Tanah 
Liat/Keramik Lainnya 

Seluruh Menengah Rendah 

531 23919 Industri Barang Tahan Api dari Tanah 
Liat/Keramik Lainnya 

Seluruh Menengah Tinggi 

532 23921 Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik Seluruh Rendah 
533 23921 Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik Seluruh Menengah Tinggi 
534 23922 Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik Seluruh Rendah 
535 23922 Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik Seluruh Menengah Tinggi 
536 23923 Industri Peralatan Saniter dari Porselen Seluruh Rendah 
537 23923 Industri Peralatan Saniter dari Porselen Seluruh Menengah Tinggi 
538 23957 Industri Mortar atau Beton siap pakai Seluruh Menengah Rendah 
539 23957 Industri Mortar atau Beton siap pakai Seluruh Menengah Tinggi 
540 23959 Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan 

Asbes Lainnya 
Seluruh Rendah 

541 23959 Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan 
Asbes Lainnya 

Seluruh Menengah Tinggi 

542 23961 Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan 

Seluruh Menengah Rendah 

543 23961 Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan 

Seluruh Menengah Tinggi 

544 23962 Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk 
Keperluan Bahan Bangunan 

Seluruh Rendah 
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545 23962 Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk 
Keperluan Bahan Bangunan 

Seluruh Menengah Tinggi 

546 23963 Industri Barang dari Btau untuk keperluan 
Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan 
Bangunan 

Seluruh Menengah Rendah 

547 23963 Industri Barang dari Btau untuk keperluan 
Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan 
Bangunan 

Seluruh Menengah Tinggi 

548 23969 Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu 
Lainnya 

Seluruh Rendah 

549 23969 Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu 
Lainnya 

Seluruh Menengah Tinggi 

550 23990 Industri Barang galian bukan logam lainnya 
Ytdl 

Seluruh Rendah 

551 23990 Industri Barang galian bukan logam lainnya 
Ytdl 

Seluruh Tinggi 

552 24101 Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel 
Making) 

Seluruh Tinggi 

553 24102 Industri Penggilingan Baja (steel Rolling) Seluruh Tinggi 
554 24103 Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja 

dan Besi 
Seluruh Menengah Tinggi 

555 24103 Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja 
dan Besi 

Seluruh Tinggi 

556 24201 Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia Seluruh Tinggi 
557 24202 Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Seluruh Rendah 
558 24202 Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Seluruh Menengah Rendah 
559 24202 Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Seluruh Tinggi 
560 24203 Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Seluruh Menengah Rendah 
561 24203 Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Seluruh Tinggi 
562 24204 Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi Seluruh Rendah 
563 24204 Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi Seluruh Tinggi 
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564 24205 Industri Pipadan sambungan pipa dari logam 
bukan besi baja 

Seluruh Rendah 

565 24205 Industri Pipadan sambungan pipa dari logam 
bukan besi baja 

Seluruh Menengah Rendah 

566 24205 Industri Pipadan sambungan pipa dari logam 
bukan besi baja 

Seluruh Tinggi 

567 24310 Industri Pengecoran Besi dan Baja Seluruh Rendah 
568 24310 Industri Pengecoran Besi dan Baja Seluruh Menengah Rendah 
569 24310 Industri Pengecoran Besi dan Baja Seluruh Tinggi 
570 24320 Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan 

Baja 
Seluruh Rendah 

571 24320 Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan 
Baja 

Seluruh Menengah Rendah 

572 24320 Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan 
Baja 

Seluruh Tinggi 

573 25111 Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium 
siap pasang untuk bangunan 

Seluruh Rendah 

574 25111 Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium 
siap pasang untuk bangunan 

Seluruh Menengah Tinggi 

575 25112 Industri Barang dari Logam Aluminium Siap 
Pasang untuk Bangunan 

Seluruh Rendah 

576 25112 Industri Barang dari Logam Aluminium Siap 
Pasang untuk Bangunan 

Seluruh Tinggi 

577 25113 Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari 
Baja untuk Bangunan 

Seluruh Menengah Tinggi 

578 25119 Industri Barang dari Logam siap pasang untuk 
konsttuksi lainnya 

Seluruh Rendah 

579 25119 Industri Barang dari Logam siap pasang untuk 
konsttuksi lainnya 

Seluruh Tinggi 

580 25120 Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari 
Logam 

Seluruh Rendah 
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581 25120 Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari 
Logam 

Seluruh Menengah Rendah 

582 25120 Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari 
Logam 

Seluruh Menengah Tinggi 

583 25130 Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas Seluruh Rendah 
584 25130 Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas Seluruh Menengah Rendah 
585 25200 Industri Senjata dan Amunisi Seluruh Tinggi 
586 25200 Industri Senjata dan Amunisi Seluruh Tinggi 
587 25910 Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan 

dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk 
Seluruh Rendah 

588 25910 Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan 
dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk 

Seluruh Menengah Rendah 

589 25910 Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan 
dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk 

Seluruh Menengah Tinggi 

590 25920 Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan 
Khusus Logam dan Barang dari Logam 

Seluruh Rendah 

591 25920 Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan 
Khusus Logam dan Barang dari Logam 

Seluruh Menengah Tinggi 

592 25920 Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan 
Khusus Logam dan Barang dari Logam 

Seluruh Tinggi 

593 25931 Industri alat potong dan perkakas tangan 
untuk pertanian 

Seluruh Rendah 

594 25931 Industri alat potong dan perkakas tangan 
untuk pertanian 

Seluruh Menengah Rendah 

595 25932 Industri alat potong dan perkakas tangan 
pertukangan 

Seluruh Rendah 

596 25933 Industri alat potong dan perkakas tangan yang 
digunakan dalam rumah tangga 

Seluruh Rendah 

597 25933 Industri alat potong dan perkakas tangan yang 
digunakan dalam rumah tangga 

Seluruh Tinggi 

598 25934 Industri peralatan umum Seluruh Rendah 
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599 25934 Industri peralatan umum Seluruh Tinggi 
600 25940 Industri ember, kaleng, drum dan wadah 

sejenis dari logam 
Seluruh Rendah 

601 25951 Industri Barang dari kawat Seluruh Rendah 
602 25951 Industri Barang dari kawat Seluruh Tinggi 
603 25952 Industri paku, mur dan baut Seluruh Rendah 
604 25952 Industri paku, mur dan baut Seluruh Tinggi 
605 25991 Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya Seluruh Rendah 
606 25991 Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya Seluruh Menengah Tinggi 
607 25992 Industri peralatan dapur dan peralatan meja 

dari logam 
Seluruh Rendah 

608 25992 Industri peralatan dapur dan peralatan meja 
dari logam 

Seluruh Tinggi 

609 25993 Industri keperluan rumah tangga dari logam 
bukan peralatan dapur dan peralatan meja 

Seluruh rendah 

610 25993 Industri keperluan rumah tangga dari logam 
bukan peralatan dapur dan peralatan meja 

Seluruh Menengah Tinggi 

611 25994 Industri Pembuatan Profil Seluruh Menengah Rendah 
612 25994 Industri Pembuatan Profil Seluruh Tinggi 
613 25995 Industri Lampu dan Logam Seluruh Menengah Tinggi 
614 25999 Industri Barang Logam Lainnya Ytdl Seluruh Rendah 
615 25999 Industri Barang Logam Lainnya Ytdl Seluruh Menengah Tinggi 
616 26110 Industri Tabung Elektron dan Konektor 

Elektronik 
Seluruh Menengah Tinggi 

617 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen 
Elekronika Lainnya 

Seluruh Rendah 

618 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen 
Elekronika Lainnya 

Seluruh Menengah Tinggi 

619 26210 Industri Komputer dan/atau Perakitan 
Komputer 

Seluruh Menengah Rendah 
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620 26210 Industri Komputer dan/atau Perakitan 
Komputer 

Seluruh Menengah Rendah 

621 26220 Industri Perlengkapan Komputer Seluruh Menengah Tinggi 
622 26310 Industri Peralatan Telepon dan Faksimili Seluruh Menengah Tinggi 
623 26320 Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel 

(Wireless) 
Seluruh Menengah Tinggi 

624 26391 Industri Kartu Cerdas (Smart Card) Seluruh Rendah 
625 26399 Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Seluruh Rendah 
626 26399 Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
627 26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi Seluruh Rendah 
628 26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi Seluruh Menengah Tinggi 
629 26420 Industri Peralatan, Perekam, Penerima dan 

Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri 
Televisi 

Seluruh Menengah Tinggi 

630 26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik 
Lainnya 

Seluruh Rendah 

631 26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik 
Lainnya 

Seluruh Menengah Tinggi 

632 26511 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual Seluruh Menengah Rendah 
633 26512 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik Seluruh Menengah Rendah 
634 26512 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik Seluruh Menengah Rendah 
635 26513 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik Seluruh Rendah 
636 26513 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik Seluruh Menengah Rendah 
637 26514 Industri Alat Uji dalam Proses Industri Seluruh Rendah 
638 26514 Industri Alat Uji dalam Proses Industri Seluruh Menengah Rendah 
639 26520 Industri Alat Ukur Waktu Seluruh Menengah Rendah 
640 26520 Industri Alat Ukur Waktu Seluruh Menengah Rendah 
641 26601 Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, 

Perlengkapan dan Sejenisnya 
Seluruh Menengah Rendah 

642 26602 Industri Peralatan Elektromedikal san 
Elektroterapi 

Seluruh rendah 
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643 26602 Industri Peralatan Elektromedikal san 
Elektroterapi 

Seluruh Menengah Rendah 

644 26710 Industri Peralatan Fotografi Seluruh Menengah Tinggi 
645 26791 Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan 

Perlengkapannya 
Seluruh Menengah Tinggi 

646 26792 Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan 
Kaca Mata 

Seluruh Menengah Tinggi 

647 26800 Industri Media Magnetik dan Media Optik Seluruh Rendah 
648 27111 Industri Motor Listrik Seluruh Menengah Rendah 
649 27113 Industri Pengubah Tegangan (Transformator), 

Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol 
Tegangan (Voltage Stabilizer) 

Seluruh Menengah Rendah 

650 27120 Industri Peralatan Pengontrol dan 
Pendistribusian Listrik 

Seluruh Menengah Rendah 

651 27201 Industri Batu Baterai Seluruh Menengah Tinggi 
652 27202 Industri Akumulator Listrik Seluruh Rendah 
653 27202 Industri Akumulator Listrik Seluruh Menengah Rendah 
654 27203 Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor 

Listrik 
Seluruh Menengah Tinggi 

655 27310 Industri Kabel Serat Optik Seluruh Menengah Tinggi 
656 27320 Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya Seluruh Tinggi 
657 27330 Industri Perlengkapan Kabel Seluruh Rendah 
658 27330 Industri Perlengkapan Kabel Seluruh Menengah Tinggi 
659 27401 Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan 

Terpusat dan Lampu Ultra Violet 
Seluruh Menengah Rendah 

660 27402 Industri Lampu Tabung Gas (Lampu 
Pembuang Listrik) 

Seluruh Menengah Rendah 

661 27403 Industri Peralatan Penerangan untuk Alat 
Transportasi  

Seluruh Menengah Rendah 

662 27404 Industri Lampu LED Seluruh Menengah Rendah 
663 27404 Industri Lampu LED Seluruh Menengah Tinggi 
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664 27409 Industri Peralatan Penerangan Lainnya Seluruh Rendah 
665 27409 Industri Peralatan Penerangan Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
666 27510 Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Seluruh Menengah Tinggi 
667 27520 Industri Peralatan Elektrotermal Rumah 

Tangga 
Seluruh Menengah Tinggi 

668 27530 Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan 
Listrik Rumah Tangga 

Seluruh Rendah 

669 27530 Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan 
Listrik Rumah Tangga 

Seluruh Tinggi 

670 27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
671 27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya Seluruh Menengah Rendah 
672 28111 Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir Seluruh Menengah Rendah 
673 28112 Industri Motor Pembakaran Dalam Seluruh Menengah Rendah 
674 28113 Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin 

dan Turbin 
Seluruh Rendah 

675 28113 Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin 
dan Turbin 

Seluruh Menengah Rendah 

676 28120 Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas Seluruh Rendah 
677 28120 Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas Seluruh Menengah Rendah 
678 28130 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan 

Klep/Katup 
Seluruh Rendah 

679 28130 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan 
Klep/Katup 

Seluruh Menengah Rendah 

680 28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen 
Penggerak Mesin 

Seluruh Rendah 

681 28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen 
Penggerak Mesin 

Seluruh Menengah Rendah 

682 28151 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar 
Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik 

Seluruh Rendah 

683 28151 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar 
Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik 

Seluruh Menengah Rendah 
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684 28152 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar 
Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik 

Seluruh Menengah Rendah 

685 28152 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar 
Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik 

Seluruh Menengah Tinggi 

686 28160 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah Seluruh Menengah Rendah 
687 28160 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah Seluruh Menengah Rendah 
688 28171 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual Seluruh Rendah 
689 28171 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual Seluruh Menengah Rendah 
690 28172 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik Seluruh Menengah Tinggi 
691 28173 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi 

Elektronik 
Seluruh Menengah Tinggi 

692 28174 Industri Mesin Fotokopi Seluruh Menengah Tinggi 
693 28179 Industri Mesin Peralatan Kantor Lainnya Seluruh Rendah 
694 28180 Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan 

Tenaga 
Seluruh Rendah 

695 28180 Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan 
Tenaga 

Seluruh Menengah Tinggi 

696 28191 Industri Mesin Untuk Pemnbungkus, 
Pembobolan dan Pengalengan 

Seluruh Menengah Rendah 

697 28192 Industri Mesin Timbangan Seluruh Rendah 
698 28192 Industri Mesin Timbangan Seluruh Menengah Rendah 
699 28193 Industri Mesin Pendingin Seluruh Rendah 
700 28193 Industri Mesin Pendingin Seluruh Menengah Rendah 
701 28199 Industri Mesin untuk Keperluan Umum 

Lainnya Ytdl 
Seluruh Menengah Rendah 

702 28199 Industri Mesin untuk Keperluan Umum 
Lainnya Ytdl 

Seluruh Menengah Rendah 

703 28210 Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Seluruh Rendah 
704 28210 Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Seluruh Menengah Rendah 
705 28221 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 

Pengerjaan Logam 
Seluruh Rendah 
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706 28221 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Logam 

Seluruh Menengah Rendah 

707 28222 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Kayu 

Seluruh Rendah 

708 28222 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Kayu 

Seluruh Menengah Rendah 

709 28222 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Kayu 

Seluruh Menengah Rendah 

710 28223 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu 

Seluruh Rendah 

711 28223 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu 

Seluruh Menengah Rendah 

712 28224 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik 

Seluruh Menengah Rendah 

713 28230 Industri Mesin Metalurgi Seluruh Rendah 
714 28230 Industri Mesin Metalurgi Seluruh Menengah Rendah 
715 28230 Industri Mesin Metalurgi Seluruh Menengah Tinggi 
716 28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan 

Konstruksi 
Seluruh Rendah 

717 28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan 
Konstruksi 

Seluruh Menengah Rendah 

718 28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan 
Konstruksi 

Seluruh Menengah Tinggi 

719 28250 Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman 
dan Tembakau 

Seluruh Rendah 

720 28250 Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman 
dan Tembakau 

Seluruh Menengah Rendah 

721 28250 Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman 
dan Tembakau 

Seluruh Menengah Rendah 

722 28261 Industri Kabinet Mesin Jahit Seluruh Rendah 
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723 28262 Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan 
Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga 

Seluruh Rendah 

724 28262 Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan 
Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga 

Seluruh Menengah Rendah 

725 28263 Industri Mesin Tekstil Seluruh Menengah Rendah 
726 28264 Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan 

Sejenisnya 
Seluruh Menengah Rendah 

727 28265 Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan 
Produk Kulit 

Seluruh Rendah 

728 28265 Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan 
Produk Kulit 

Seluruh Menengah Rendah 

729 28291 Industri Mesin Percetakan Seluruh Rendah 
730 28291 Industri Mesin Percetakan Seluruh Menengah Rendah 
731 28292 Industri Mesin Pabrik Kertas Seluruh Menengah Rendah 
732 28299 Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya Seluruh Rendah 
733 28299 Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya Seluruh Menengah Rendah 
734 29101 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat 

atau Lebih 
Seluruh Menengah Tinggi 

735 29102 Industri Kendraan Multiguna Pedesaan Seluruh Menengah Tinggi 
736 29200 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 

Empat atau Lebih dan Industri Traileraan 
Semi Trailer 

Seluruh Menengah Rendah 

737 29200 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 
Empat atau Lebih dan Industri Traileraan 
Semi Trailer 

Seluruh Menengah Tinggi 

738 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan 
Bermotor Roda Empat atau Lebih  

Seluruh Menengah Rendah 

739 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan 
Bermotor Roda Empat atau Lebih  

Seluruh Menengah Tinggi 

740 30111 Industri Kapal dan Perahu Seluruh Menengah Rendah 
741 30111 Industri Kapal dan Perahu Seluruh Menengah Tinggi 
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742 30112 Industri Bangunan Lepas Pantai dan 
Bangunan Terapung 

Seluruh Menengah Rendah 

743 30113 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian 
Kapal 

Seluruh Rendah 

744 30113 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian 
Kapal 

Seluruh Menengah Rendah 

745 30120 Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk 
Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga 

Seluruh Menengah Rendah 

746 30120 Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk 
Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga 

Seluruh Menengah Tinggi 

747 30200 Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta Seluruh Menengah Rendah 
748 30200 Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta Seluruh Menengah Tinggi 
749 30300 Industri Pesawat Terbang dan 

Perlengkapannya 
Seluruh Menengah Tinggi 

750 30400 Industri Kendaraan Perang Seluruh Tinggi 
751 30911 Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga Seluruh Menengah Tinggi 
752 30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda 

Motor Roda Dua dan Tiga 
Seluruh Menengah Rendah 

753 30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda 
Motor Roda Dua dan Tiga 

Seluruh Menengah Tinggi 

754 30921 Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk 
Becak 

Seluruh Menengah Rendah 

755 30921 Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk 
Becak 

Seluruh Menengah Rendah 

756 30922 Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda 
Termasuk Becak 

Seluruh Rendah 

757 30922 Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda 
Termasuk Becak 

Seluruh Menengah Rendah 

758 30990 Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl Seluruh Rendah 
759 30990 Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl Seluruh Menengah Tinggi 
760 31001 Industri Furnitur dari Kayu  Seluruh Rendah 
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761 31001 Industri Furnitur dari Kayu  Seluruh Menengah Rendah 
762 31002 Industri Furnitur dari Rotan dan atau  Bambu Seluruh Rendah 
763 31002 Industri Furnitur dari Rotan dan atau  Bambu Seluruh Menengah Rendah 
764 31003 Industri Furnitur dari Plastik Seluruh Rendah 
765 31003 Industri Furnitur dari Plastik Seluruh Menengah Tinggi 
766 31004 Industri Furnitur dari Logam Seluruh Rendah 
767 31004 Industri Furnitur dari Logam Seluruh Menengah Tinggi 
768 31009 Industri Furnitur Lainya Seluruh Rendah 
769 31009 Industri Furnitur Lainya Seluruh Menengah Rendah 
770 3211 Industri Permata Seluruh Menengah Rendah 
771 3211 Industri Permata Seluruh Menengah Tinggi 
772 32112 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia 

untuk Keperluan Priadi 
Seluruh Menengah Rendah 

773 32113 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia 
Bukan untuk Keperluan Pribadi 

Seluruh Menengah Rendah 

774 32114 Industri Barang dari Logam Mulia untuk 
Keperluan Teknik dan/atau laboratorium 

Seluruh Menengah Rendah 

775 32115 Industri Perhiasan Mutiara Seluruh Menengah Rendah 
776 32119 Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia Seluruh Menengah Rendah 
777 32120 Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis Seluruh Menengah Rendah 
778 32201 Industri Alat Musik Tradisional  Seluruh Rendah 
779 32202 Industri Alat Musik Bukan Tradisional Seluruh Menengah Rendah 
780 32300 Industri Alat Olahraga Seluruh Menengah Rendah 
781 32401 Industri Alat Permainan Seluruh Menengah Rendah 
782 32401 Industri Mainan Anak-Anak Seluruh Menengah Rendah 
783 32501 Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan 

Kedokteran dan Kedokteran Gigi 
Seluruh Menengah Rendah 

784 32501 Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan 
Kedokteran dan Kedokteran Gigi 

Seluruh Menengah Rendah 

785 32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic 

Seluruh Menengah Rendah 
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786 32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic 

Seluruh Menengah Rendah 

787 32503 Industri Kaca Mata Seluruh Menengah Rendah 
788 32509 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 

Gigi serta Perlengkapannya Lainnya 
Seluruh Menengah Rendah 

789 32509 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi serta Perlengkapannya Lainnya 

Seluruh Menengah Rendah 

790 32901 Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk 
Perlengkapannya 

Seluruh Menengah Rendah 

791 32902 Industri Pita Mesin Seluruh Menengah Rendah 
792 32903 Industri Kerajinan Ytdl Seluruh Rendah 
793 32904 Industri Peralatan untuk Perlindungan 

Keselamatan 
Seluruh Rendah 

794 32904 Industri Peralatan untuk Perlindungan 
Keselamatan 

Seluruh Menengah Tinggi 

795 32905 Industri Serat Sabut Kelapa Seluruh Rendah 
796 32905 Industri Serat Sabut Kelapa Seluruh Menengah Rendah 
797 32906 Industri Produksi Radioisotop Seluruh Tinggi 
798 32907 Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium Seluruh Tinggi 
799 32909 Industri Pengolahan Lainya Ytdl Seluruh Rendah 
800 33111 Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk 

Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator 
Uap 

Seluruh Rendah 

801 33111 Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk 
Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator 
Uap 

Seluruh Menengah Rendah 

802 33112 Reparasi Produk Senjata dan Amunisi Seluruh Tinggi 
803 33119 Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainya Seluruh Rendah 
804 33121 Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum Seluruh Rendah 
805 33121 Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum Seluruh Menengah Rendah 
806 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus Seluruh Rendah 
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807 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus Seluruh Menengah Rendah 
808 33131 Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan 

Navigasi dan Pengontrol 
Seluruh Rendah 

809 33131 Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan 
Navigasi dan Pengontrol 

Seluruh Menengah Rendah 

810 33132 Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan 
Elektrotherapi 

Seluruh Rendah 

811 33132 Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan 
Elektrotherapi 

Seluruh Menengah Rendah 

812 33133 Industri Reparasi Peralatan Fotografi dan 
Optik 

Seluruh Menengah Rendah 

813 33141 Reparasi Motor Listrik, Generator dan 
Transformator 

Seluruh Rendah 

814 33141 Reparasi Motor Listrik, Generator dan 
Transformator 

Seluruh Menengah Rendah 

815 33142 Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik Seluruh Rendah 
816 33142 Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik Seluruh Menengah Rendah 
817 33149 Reparasi Peralatan Listrik Lainya Seluruh Menengah Rendah 
818 33151 Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan 

Terapung 
Seluruh Menengah Rendah 

819 33151 Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan 
Terapung 

Seluruh Menengah Tinggi 

820 33152 Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta Seluruh Menengah Tinggi 
821 33153 Reparasi Pesawat Terbang Seluruh Menengah Tinggi 
822 33159 Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan 

Kendaraan Bermotor 
Seluruh  Rendah 

823 33159 Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan 
Kendaraan Bermotor 

Seluruh Menengah Tinggi 

824 33190 Reparasi Peralatan Lainya Seluruh Rendah 
825 33200 Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan 

Industri  
Seluruh  Rendah 
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826 33200 Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan 
Industri  

Seluruh Menengah Rendah 

827 35301 Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin Seluruh Menengah Tinggi 
828 35302 Produksi Es Seluruh  Rendah 
829 35302 Produksi Es Seluruh Menengah Tinggi 
830 37021 Treatment dan  Pembuangan Air Limbah Tidak 

Berahaya 
Seluruh Menengah Rendah 

831 37022 Treatment dan Pembuangan Air Limbah 
Berbahaya 

Seluruh Menengah Rendah 

832 38212 Produksi Kompos Sampah Organik Seluruh  Rendah 
833 38212 Produksi Kompos Sampah Organik Seluruh  Rendah 
834 38301 Daur Ulang Barang Logam Seluruh Menengah Rendah 
835 38302 Daur Ulang Bukan Barang Logam Seluruh  Rendah 
836 38302 Daur Ulang Bukan Barang Logam Seluruh Menengah Tinggi 
837 41013 Kontruksi Gedung Industri Seluruh Tinggi  
838 45201 Reparasi Mobil Seluruh Menengah Rendah 
839 45201 Reparasi Mobil Seluruh Menengah Rendah 
840 45407 Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor Seluruh Menengah Rendah 
841 45407 Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor Seluruh Menengah Rendah 
842 58130 Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin 

atau Majalah 
Khusus untuk komik Menengah Rendah 

843 58130 Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin 
atau Majalah 

Khusus untuk komik Menengah Tinggi 

844 58200 Penerbitan Piranti Lunak ( Software) Seluruh Rendah 
845 58200 Penerbitan Piranti Lunak ( Software) Seluruh Menengah Tinggi 
846 59111 Aktivitas Produksi Film, Video dan Program 

Televisi oleh Pemerintah 
Khusus untuk animasi  Rendah 

847 59111 Aktivitas Produksi Film, Video dan Program 
Televisi oleh Pemerintah 

Khusus untuk animasi Menengah Tinggi 

848 59112 Aktivitas Produksi Film Video dan Program 
Televisi oleh Swasta 

Khusus untuk animasi  Rendah 
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849 59112 Aktivitas Produksi Film Video dan Program 
Televisi oleh Swasta 

Khusus untuk animasi Menengah Tinggi 

850 59121 Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan 
Program Televisi oleh Pemerintah 

Khusus untuk animasi  Rendah 

851 59121 Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan 
Program Televisi oleh Pemerintah 

Khusus untuk animasi Menengah Tinggi 

852 59122 Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan 
Program televisi oleh Swasta 

Khusus untuk animasi  Rendah 

853 59122 Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan 
Program televisi oleh Swasta 

Khusus untuk animasi Menengah Tinggi 

854 61925 Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan 
Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal 
Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas 

Seluruh  Rendah 

855 61925 Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan 
Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal 
Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas 

Seluruh Menengah Tinggi 

856 61929 Jasa Multimedia Lainya Khusus untuk teknologi 
augmented/ virtual reality 

 Rendah 

857 61929 Jasa Multimedia Lainya Khusus untuk teknologi 
augmented/ virtual reality 

Menengah Tinggi 

858 62011 Aktivitas Pengembangan Video Game Seluruh  Rendah 
859 62011 Aktivitas Pengembangan Video Game Seluruh Menengah Tinggi 
860 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan 

Melalui Internet (E-Commerce) 
Seluruh  Rendah 

861 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan 
Melalui Internet (E-Commerce) 

Seluruh Menengah Tinggi 

862 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya Seluruh  Rendah 
863 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya Seluruh Menengah Tinggi 
864 62021 Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi Seluruh Menengah Tinggi 
865 62024 Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet 

of things 
Seluruh  Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

866 62024 Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet 
of things 

Seluruh Menengah Tinggi 

867 62029 Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Seluruh Menengah Tinggi 
868 62090 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa 

Komputer Lainya 
Seluruh  Rendah 

869 62090 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa 
Komputer Lainya 

Seluruh Menengah Tinggi 

870 63111 Aktivitas Pengolahan Data Seluruh  Rendah 
871 63111 Aktivitas Pengolahan Data Seluruh Menengah Tinggi 
872 63112 Aktivtas Hosting dan YBDI Seluruh Menengah Tinggi 
873 63121 Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa 

Tujuan Komersial 
Seluruh  Rendah 

874 63121 Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa 
Tujuan Komersial 

Seluruh Menengah Tinggi 

875 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital 
DenganTujuan Komersial 

Seluruh  Rendah 

876 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital 
DenganTujuan Komersial 

Seluruh Menengah Tinggi 

877 68130 Kawasan Industri Seluruh Tinggi 
878 68130 Kawasan Industri Seluruh Tinggi 
879 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Selain Kegiatan Konsultasi 

Manajemen oleh Agronomist dan 
Agricultural Economi pada Bidang 
Pertanian dan Sejenisnya 

Menengah Tinggi 

880 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis 
YBDI 

Seluruh Tinggi 

881 71201 Jasa Sertifikasi Khusus untuk kegiatan lembaga 
sertifikasi produk, system 
manajemen mutu, HACCP (Hazard 
Analisys and Critical Control 
Points), system manajemen 

Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

Keamanan Pangan, termasuk 
kegiatan laboratorium dan 
kalibrasi yang menghasilkan 
sertifikat 

882 71202 Jasa Pengujian Laboratorium Khusus untuk kegiatan uji fisik 
kimia, biologi, kelistrikan, mekanik 
dan analisis dan semua jenis 
material dan produk yang 
mencakup sebagainya uji 
karakteristik fisik dan kinerja 
material seperti kekeuatan, 
ketebalan, daya tahan, radioaktif 
dan lain-lain, uji kualifikasi dan 
ketahanan, uji kinerja dari mesin 
keseluruhan seperti motor, 
automobile, perlengkapan 
elektronik, pengujian perangkat 
telekomuni-kasi 

Tinggi 

883 71203 Jasa Inspeksi Periodik Khusus untuk kegiatan 
pemeriksaan suatu desain produk, 
produk jasa dan proses kegiatan 
ini mencakup pemeriksaan 
peralatan tekan, preshipment, 
Proses produksi, pemeliharaan 
atau perawatan 

Tinggi 

884 71204 Jasa Inspeksi Teknis Instalasi Seluruh Tinggi 
885 71205 Jasa Kalibrasi/Metrologi Khusus untuk kegiatan lembaga 

sertifikat untuk melakukan 
pengecekan/ pengetesa/ 
pemeliharaan suatu alat ukur yang 
di gunakan oleh industri 

Tinggi 
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manufaktur sehingga alat tersebut 
diyakini valid 

886 71206 Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality 
Assurance (QA), dan Quality Control (QC) 

Seluruh Menengah Tinggi 

887 71209 Analisa dan uji Teknis Lainnya Seluruh Tinggi 
888 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan 

Rekayasa 
Seluruh Rendah 

889 72104 Penelitan dan Pengembangan Bioteknologi Seluruh Menengah Tinggi 
890 72109 Peneliitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan 
Teknologi Rekayasa Lainnya 

Seluruh Rendah 

891 74100 Aktivitas Perancangan Khusus Seluruh Rendah 
892 74909 Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis 

Lainnya YTDL 
Seluruh Tinggi 

893 77301 Aktivitas Penyewaaan dan Sewa Seluruh Tinggi 
894 77391 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha 

Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri 
Pengolahan 

Seluruh Menengah Tinggi 

895 82920 Aktivitas Pengepakan Seluruh Tinggi 
896 95110 Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya Seluruh  Rendah 
897 95110 Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya Seluruh Menengah Rendah 
898 95120 Reparasi Peralatan Komunikasi Seluruh  Rendah 
899 95120 Reparasi Peralatan Komunikasi Seluruh Menengah Rendah 
900 95210 Reparasi Alat-Alat Elektronik  Konsumen Seluruh  Rendah 
901 95210 Reparasi Alat-Alat Elektronik  Konsumen Seluruh Menengah Rendah 
902 95220 Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan 

Peralatan Rumah dan Kebun 
Seluruh  Rendah 

903 95220 Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan 
Peralatan Rumah dan Kebun 

Seluruh Menengah Rendah 

904 95230 Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit Seluruh Rendah 
905 95240 Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah Seluruh  Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

906 95240 Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah Seluruh Menengah Rendah 
907 95299 Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi 

Lainnya 
Seluruh Rendah 

 
i. Sektor Pertanian 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

1 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak Budi Daya Tanaman Pakan Ternak Rendah 
2 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak Budi Daya Tanaman Pakan Ternak Menengah Rendah 
3 01192 Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan 

Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) 
Seluruh Menengah Rendah 

4 01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong Pembibitan sapi potong Tinggi 
5 01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong Budidaya sapi potong Tinggi 
6 01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Pembibitan sapi perah Tinggi 
7 01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Budidaya Tinggi 
8 01413 Pembibitan dan Budidaya kerbau potong Pembibitan kerbau potong Tinggi 
9 01413 Pembibitan dan Budidaya kerbau potong Budidaya kerbau potong Tinggi 
10 01414 Pembibitan dan Budidaya kerbau perah Pembibitan kerbau perah Tinggi 
11 01414 Pembibitan dan Budidaya kerbau perah Budidaya kerbau perah Tinggi 
12 01450 Peternakan Babi Pembibitan dan budidaya babi Tinggi 
13 01461 Budi Daya Ayam Ras Pedaging Budi Daya Ayam Ras Pedaging Tinggi 
14 01462 Budi Daya Ayam Ras Petelur Budi Daya Ayam Ras Petelur Tinggi 
15 01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan Pembibitan Ayam Lokal Tinggi 
16 01464 Budi Daya Ayam Lokal Dan Persilangannya Budi Daya Ayam Lokal Dan 

Persilangannya 
Tinggi 

17 01465 Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau 
Bebek 

Pembibitan itik dan/atau bebek Tinggi 

18 01465 Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau 
Bebek 

Budi Daya itik dan/atau bebek Tinggi 

19 01466 Pembibitan dan Budi Daya Burung Putuh Pembibitan Burung Puyuh Tinggi 
20 01468 Pembibitan Ayam Ras Pembibitan Ayam Ras Pedaging 

dan Petelur 
Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

21 01623 Jasa Penetasan Telur Usaha yang mencakup bidang 
penetasan telur atas dasar balas 
jasa dan kontrak 

Tinggi 

22 46444 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk 
Hewan 

Distributor Obat Hewan Tinggi 

23 46445 Perdagangan Besar Obat Tradisional Distributor Obat Hewan Menengah Tinggi 
24 46446 Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan Distributor Obat Hewan Menengah Tinggi 
25 46447 Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk 

manusia Dan Hewan 
Distributor Obat Hewan Tinggi 

26 46448 Perdagangan Besar Bahan Baku Obat 
Tradisional Untuk Manusia dan Hewan 

Distributor Obat Hewan Menengah Tinggi 

27 46692 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat 
Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan 

Distributor Obat Hewan Tinggi 

28 01111 Pertanian Jagung Usaha Budi Daya (meliputi antara 
lain penyediaan sprodi yang tepat, 
pertanaman, pemeliharaan, panen 
dan/atau pasca panen) Tanaman 
Jagung 

Menengah Rendah 

29 01111 Pertanian Jagung Usaha Budi Daya (meliputi antara 
lain penyediaan sprodi yang tepat, 
pertanaman, pemeliharaan, panen 
dan/atau pasca panen) Tanaman 
Jagung 

Menengah Tinggi 

30 01111 Pertanian Jagung Usaha Perbenihan Jagung Menengah Rendah 
31 01111 Pertanian Jagung Usaha Perbenihan Jagung Menengah Tinggi 
32 01111 Pertanian Jagung Usaha Perbenihan Jagung Menengah Tinggi 
33 01112 Pertanian Gandum Usaha Budi Daya (meliputi antara 

lain penyediaan sprodi yang tepat, 
pertanaman, pemeliharaan, panen 
dan/atau pasca panen) Tanaman 
Gandum 

Menengah Rendah 
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34 01112 Pertanian Gandum Usaha Budi Daya (meliputi antara 
lain penyediaan sprodi yang tepat, 
pertanaman, pemeliharaan, panen 
dan/atau pasca panen) Tanaman 
Gandum 

Menengah Tinggi 

35 01112 Pertanian Gandum Usaha Pembenihan Gandum Menengah Rendah 
36 01112 Pertanian Gandum Usaha Pembenihan Gandum Menengah Tinggi 
37 01112 Pertanian Gandum Usaha Pembenihan Gandum Menengah Tinggi 
38 01113 Pertanian Kedelai Usaha Budi Daya (meliputi antara 

lain penyediaan saporodi yang 
tepat, pertanaman, pemeliharaan, 
panen, dan pasca/atau panen 
tanaman kedelai 

Menengah Rendah 

39 01113 Pertanian Kedelai Usaha Budi Daya (meliputi antara 
lain penyediaan saporodi yang 
tepat, pertanaman, pemeliharaan, 
panen, dan pasca/atau panen 
tanaman kedelai 

Menengah Tinggi 

40 01113 Pertanian Kedelai Usaha Perbenihan Kedelai Menengah Rendah 
41 01113 Pertanian Kedelai Usaha Perbenihan Kedelai Menengah Tinggi 
42 01113 Pertanian Kedelai Usaha Perbenihan Kedelai Menengah Tinggi 
43 01114 Pertanian Kacang Tanah Usaha Budi Daya (meliputi antara 

lain penyediaan saporodi yang 
tepat, pertanaman, pemeliharaan, 
panen, dan pasca/atau panen 
tanaman Kacang Tanah 

Menengah Rendah 

44 01114 Pertanian Kacang Tanah Usaha Budi Daya (meliputi antara 
lain penyediaan saporodi yang 
tepat, pertanaman, pemeliharaan, 
panen, dan pasca/atau panen 
tanaman Kacang Tanah 

Menengah Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

45 01114 Pertanian Kacang Tanah Usaha Perbenihan Kacang Tanah Menengah Rendah 
46 01114 Pertanian Kacang Tanah Usaha Perbenihan Kacang Tanah Menengah Tinggi 
47 01114 Pertanian Kacang Tanah Usaha Perbenihan Kacang Tanah Menengah Tinggi 
48 01115 Pertanian kacang hijau Usaha Budi daya (meliputi antara 

lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan panen 
dan/atau pascapanen Tanaman 
kacang hijau 

Menengah Rendah 

49 01115 Pertanian kacang hijau Usaha Budi daya (meliputi antara 
lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan panen 
dan/atau pascapanen Tanaman 
kacang hijau 

Menengah Tinggi 

50 01115 Pertanian kacang hijau Perbeinhan Kacang Hijau Menengah Rendah 
51 01115 Pertanian kacang hijau Perbeinhan Kacang Hijau Menengah Tinggi 
52 01115 Pertanian kacang hijau Perbeinhan Kacang Hijau Menengah Tinggi 
53 01119 Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 

lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
sercalia lainnya, aneka kacang 

Menengah Rendah 

54 01119 Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 
lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
sercalia lainnya, aneka kacang 

Menengah Tinggi 

55 01119 Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang Usaha Perbenihan Sercalia dan 
lainya dan aneka kacang 

Menengah Rendah 

56 01119 Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang Usaha Perbenihan Sercalia dan 
lainya dan aneka kacang 

Menengah Tinggi 
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57 01119 Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang Usaha Perbenihan Sercalia dan 
lainya dan aneka kacang 

Menengah Tinggi 

58 01121 Pertanian Padi hibrida Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 
lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
Padi hibrida 

Menengah Rendah 

59 01121 Pertanian Padi hibrida Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 
lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
Padi hibrida 

Menengah Tinggi 

60 01121 Pertanian Padi hibrida Usaha perbenihan Padi Hibrida Menengah Rendah 
61 01121 Pertanian Padi hibrida Usaha perbenihan Padi Hibrida Menengah Tinggi 
62 01121 Pertanian Padi hibrida Usaha perbenihan Padi Hibrida Menengah Tinggi 
63 01122 Pertanian padi hibrida Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 

lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
Padi hibrida 

Menengah Rendah 

64 01122 Pertanian padi hibrida Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 
lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
Padi hibrida 

Menengah Rendah 

65 01122 Pertanian padi hibrida Usaha perbenihan Padi Hibrida Menengah Rendah 
66 01122 Pertanian padi hibrida Usaha perbenihan Padi Hibrida Menengah Tinggi 
67 01122 Pertanian padi hibrida Usaha perbenihan Padi Hibrida Menengah Tinggi 
68 01135 Pertanian aneka umbi palawija Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 

lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 

Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

dan/atau pascapanen tanaman 
aneka umbi Palawija 

69 01135 Pertanian aneka umbi palawija Usaha Budi Daya (Meliputi anatara 
lain penyediaan saprodi yang tepat 
pertanaman pemeliharaan, panen, 
dan/atau pascapanen tanaman 
aneka umbi Palawija 

Menengah Tinggi 

70 01135 Pertanian aneka umbi palawija Usaha perbenihan aneka umbi 
palawija 

Menengah Rendah 

71 01135 Pertanian aneka umbi palawija Usaha perbenihan aneka umbi 
palawija 

Menengah Tinggi 

72 01135 Pertanian aneka umbi palawija Usaha perbenihan aneka umbi 
palawija 

Menengah Tinggi 

73 10611 Industri penggilingan gandum dan serealia 
lainnya 

Mencakup usaha penggilingan 
gandum dan serelia lainnya 
menjadi tepung dan pelet seperti 
gandum dan sorgum ryeoat 
danserelia lainnya 

Menengah Rendah 

74 10611 Industri penggilingan gandum dan serealia 
lainnya 

Mencakup usaha penggilingan 
gandum dan serelia lainnya 
menjadi tepung dan pelet seperti 
gandum dan sorgum ryeoat 
danserelia lainnya 

Menengah Tinggi 

75 10612 Industri Penggilingan Aneka Kacang Mencakup usaha pembuatan 
tepung dari aneka kacang melalui 
proses penggilingan seperti tepung 
tepung kacang hijau, tepung 
kacang kedelai dan tepung lainnya 
dari kacang tanah, kacang merah 
dan tanaman leguminous lainnya) 

Menengah Rendah 

76 10612 Industri Penggilingan Aneka Kacang Mencakup usaha pembuatan 
tepung dari aneka kacang melalui 

Menengah Tinggi 
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proses penggilingan seperti tepung 
tepung kacang hijau, tepung 
kacang kedelai dan tepung lainnya 
dari kacang tanah, kacang merah 
dan tanaman leguminous lainnya) 

77 10613 Industri  Penggilingan aneka umbi dan 
sayuran (termasuk rhizoma) 

Mencakup usaha pembuatan 
tepung dari aneka umbi dan 
sayuran melalui proses 
penggilingan seperti tepung dari 
umbi kayu (gaplek) ubi jalar, talas 
irut, jahe, temu lawak, kunyit dan 
kapulaga dan sayuran 

Menengah Rendah 

78 10613 Industri  Penggilingan aneka umbi dan 
sayuran (termasuk rhizoma) 

Mencakup usaha pembuatan 
tepung dari aneka umbi dan 
sayuran melalui proses 
penggilingan seperti tepung dari 
umbi kayu (gaplek) ubi jalar, talas 
irut, jahe, temu lawak, kunyit dan 
kapulaga dan sayuran 

Menengah Tinggi 

79 10621 Industri Pati Umbi Kayu Mencakup usaha pembuatan pati 
ubi kayu melalui ektraksi, seperti 
tepung tapioka 

Menengah Rendah 

80 10621 Industri Pati Umbi Kayu Mencakup usaha pembuatan pati 
ubi kayu melalui ektraksi, seperti 
tepung tapioka 

Menengah Tinggi 

81 10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan 
Beras 

Mencakup usaha penggilingan 
padi menjadi beras, termasuk 
penyosohan beras yang terpisah 
dengan usaha penggilingan padi 

Menengah Rendah 

82 10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan 
Beras 

Mencakup usaha penggilingan 
padi menjadi beras, termasuk 

Menengah Tinggi 
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penyosohan beras yang terpisah 
dengan usaha penggilingan padi 

83 10632 Industri penggilingan pembersihan jagung Mencakup usaha penggilingan dan 
pembersihan jagung  

Menengah Rendah 

84 10632 Industri penggilingan pembersihan jagung Mencakup usaha penggilingan dan 
pembersihan jagung  

Menengah Tinggi 

85 01612 Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan 
pengendalian hama dan gulma 

seluruh Menengah Rendah 

86 01612 Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan 
pengendalian hama dan gulma 

seluruh Menengah Tinggi 

87 01630 Jasa pascapanen Seluruh Menengah Rendah 
88 01630 Jasa pascapanen Seluruh Menengah Tinggi 
89 01640 Pemilihan benih tanaman untuk 

pengembangbiakan 
Seluruh  Menengah Rendah 

90 01640 Pemilihan benih tanaman untuk 
pengembangbiakan 

Seluruh  Menengah Tinggi 

91 01611 Jasa pengolahan lahan Seluruh Menengah Rendah 
92 01611 Jasa pengolahan lahan Seluruh Menengah Tinggi 
93 01613 Jasa pemanenan  Seluruh  Menengah Rendah 
94 01613 Jasa pemanenan  Seluruh  Menengah Tinggi 
95 01614 Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui 

udara 
Seluruh  Menengah Rendah 

96 01614 Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui 
udara 

Seluruh  Menengah Tinggi 

97 01619 Jasa penunjang pertanian lainnya Seluruh Menengah Rendah 
98 01619 Jasa penunjang pertanian lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
99 01116 Pertanian aneka kacang hortikultura Budi daya aneka kacang 

hortikultura 
Menengah Tinggi 

100 01116 Pertanian aneka kacang hortikultura Perbenihan aneka kacang 
hortikultura 

Menengah Rendah 
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101 01116 Pertanian aneka kacang hortikultura Perbenihan aneka kacang 
hortikultura 

Menengah Tinggi 

102 01131 Pertanian hortikultura sayuran daun Pertanian hortikultura sayuran 
daun 

Menengah Tinggi 

103 01131 Pertanian hortikultura sayuran daun Perbenihan sayuran daun Menengah Rendah 
104 01131 Pertanian hortikultura sayuran daun Perbenihan sayuran daun Menengah Tinggi 
105 01132 Pertanian hortikultura buah Budi daya buah Menengah Rendah 
106 01132 Pertanian hortikultura buah Budi daya buah Menengah Tinggi 
107 01132 Pertanian hortikultura buah Perbenihan buah  Menengah Rendah 
108 01132 Pertanian hortikultura buah Perbenihan buah  Menengah Tinggi 
109 01133 Pertanian hortikultura sayuran buah Budi daya sayuran Menengah Tinggi 
110 01133 Pertanian hortikultura sayuran buah Perbenihan sayuran buah  Menengah Rendah 
111 01133 Pertanian hortikultura sayuran buah Perbenihan sayuran buah  Menengah Tinggi 
112 01134 Pertanian hortikultura sayuran umbi Budi daya sayuran Umbi Menengah Tinggi 
113 01134 Pertanian hortikultura sayuran umbi Perbenihan sayuran buah  Menengah Rendah 
114 01134 Pertanian hortikultura sayuran umbi Perbenihan sayuran buah  Menengah Tinggi 
115 01136 Pertanian Jamur Budi daya Jamur Menengah Tinggi 
116 01136 Pertanian Jamur Perbenihan Jamur  Menengah Rendah 
117 01136 Pertanian Jamur Perbenihan Jamur  Menengah Tinggi 
118 01139 Pertanian hortikultura sayuran lainnya Budi daya sayur lainnya Menengah Tinggi 
119 01139 Pertanian hortikultura sayuran lainnya Perbenihan Sayuran Lainnya Menengah Rendah 
120 01139 Pertanian hortikultura sayuran lainnya Perbenihan Sayuran Lainnya Menengah Tinggi 
121 01193 Pertanian Tanaman Bunga Budi Daya Tanaman Bunga Menengah Rendah 
122 01193 Pertanian Tanaman Bunga Budi Daya Tanaman Bunga Menengah Tinggi 
123 01194 Pembibitan tanaman bunga Pembenihan tanaman bunga Menengah Rendah 
124 10210 Pertanian Buah anggur Budidaya buah anggur Menengah Rendah 
125 10210 Pertanian Buah anggur Budidaya buah anggur Menengah Tinggi 
126 10210 Pertanian Buah anggur Perbenihan buah anggur Menengah Rendah 
127 10210 Pertanian Buah anggur Perbenihan buah anggur Menengah Tinggi 
128 01220 Peranian buah buahan tropis dan sub tropis Budi daya buah buahan tropis dan 

sub tropis 
Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

129 01220 Peranian buah buahan tropis dan sub tropis Budi daya buah buahan tropis dan 
sub tropis 

Menengah Tinggi 

130 01220 Peranian buah buahan tropis dan sub tropis Perbenihan buah-buahan tropis 
dan sub tropis 

Menengah Rendah 

131 01220 Peranian buah buahan tropis dan sub tropis Perbenihan buah-buahan tropis 
dan sub tropis 

Menengah Tinggi 

132 01230 Pertanian Buah Jeruk Budi daya buah jeruk Menengah Rendah 
133 01230 Pertanian Buah Jeruk Budi daya buah jeruk Menengah Tinggi 
134 01230 Pertanian Buah Jeruk Pembenihan buah jeruk Menengah Rendah 
135 01230 Pertanian Buah Jeruk Pembenihan buah jeruk Menengah Tinggi 
136 01240 Pertanian buah apel dan buah batu (poma and 

stone Fruit) 
Budi daya buah apel dan buah 
batu (poma stone fruit) 

Menengah Rendah 

137 01240 Pertanian buah apel dan buah batu (poma and 
stone Fruit) 

Budi daya buah apel dan buah 
batu (poma stone fruit) 

Menengah Tinggi 

138 01240 Pertanian buah apel dan buah batu (poma and 
stone Fruit) 

Pembenihan buah apel dan buah 
batu (poma and stone fruit) 

Menengah Rendah 

139 01240 Pertanian buah apel dan buah batu (poma and 
stone Fruit) 

Pembenihan buah apel dan buah 
batu (poma and stone fruit) 

Menengah Tinggi 

140 01251 Pertanian buah Beri Budi daya buah beri Menengah Rendah 
141 01251 Pertanian buah Beri Budi daya buah beri Menengah Tinggi 
142 01251 Pertanian buah Beri Pembenihan buah beri Menengah Rendah 
143 01251 Pertanian buah Beri Pembenihan buah beri Menengah Tinggi 
144 01253 Pertanian sayuran tahunan Budi daya sayurn  tahunan Menengah Tinggi 
145 01253 Pertanian sayuran tahunan Budi daya sayurn  tahunan Menengah Tinggi 
146 01253 Pertanian sayuran tahunan Pembenihan sayuran tahunan Menengah Rendah 
147 01253 Pertanian sayuran tahunan Pembenihan sayuran tahunan Menengah Tinggi 
148 01199 Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl Perbenihan tanaman semusim 

lainnya 
Menengah Rendah 

149 01199 Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl Perbenihan tanaman semusim 
lainnya 

Menengah Tinggi 

150 01259 Pertanian buah semak lainnya Budi daya buah semak lainnya Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

151 01259 Pertanian buah semak lainnya Budi daya buah semak lainnya Menengah Tinggi 
152 01259 Pertanian buah semak lainnya Pembenihan buah semak lainnya Menengah Rendah 
153 01259 Pertanian buah semak lainnya Pembenihan buah semak lainnya Menengah Tinggi 
154 01283 Pertanian cabai Budi daya cabai Menengah Tinggi 
155 01283 Pertanian cabai Pembenihan cabai Menengah Rendah 
156 01283 Pertanian cabai Pembenihan cabai Menengah Tinggi 
157 01285 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka 

rimpang 
Budi daya tanaman obat 
biofarmaka rimpang 

Menengah Tinggi 

158 01285 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka 
rimpang 

Pembenihan tanaman obat atau 
biofarmaka rimpang 

Menengah Rendah 

159 01285 Pertanian tanaman obat atau biofarmaka 
rimpang 

Pembenihan tanaman obat atau 
biofarmaka rimpang 

Menengah Tinggi 

160 01286 Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non 
Rimpang 

Budi Daya Tanaman obat atau 
biofarmaka non Rimpang 

Menengah Tinggi 

161 01286 Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non 
Rimpang 

Perbenihan Tanaman obat atau 
biofarmaka non Rimpang 

Menengah Rendah 

162 01286 Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non 
Rimpang 

Perbenihan Tanaman obat atau 
biofarmaka non Rimpang 

Menengah Tinggi 

163 01286 Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non 
Rimpang 

Tanaman obat atau biofarmaka 
non Rimpang 

Menengah Rendah 

164 01301 Pertanian tanaman hias Budi daya tanaman hias Menengah Rendah 
165 01301 Pertanian tanaman hias Budi daya tanaman hias Menengah Tinggi 
166 01301 Pertanian tanaman hias Perbenihan tanaman hias Menengah Rendah 
167 01301 Pertanian tanaman hias Perbenihan tanaman hias Menengah Tinggi 
168 01302 Pertanian pengembangbiakan tanaman Perbenihan pengembangan biakan 

Tanaman 
Menengah Rendah 

169 01118 Pertanian Biji bijian penghasil bukan minyak 
makan 

Budi daya kapas  Menengah Tinggi 

170 01118 Pertanian Biji bijian penghasil bukan minyak 
makan 

Produksi Benih Kapas Menengah Tinggi 

171 01140 Perkebunan Tebu Budi daya perkebunan tebu Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

172 01140 Perkebunan Tebu Produksi benih tebu Menengah Tinggi 
173 01150 Perkebunan tembakau Budidaya Tembakau Menengah Tinggi 
174 01150 Perkebunan tembakau Produksi benih Tembakau Menengah Tinggi 
175 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak Budidaya Tanaman Penutup 

Tanah 
Menengah Tinggi 

176 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak Produksi Benih tanaman  Penutup 
Tanah 

Menengah Tinggi 

177 01199 Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl Budidaya tanaman semusim 
lainnya 

Menengah Rendah 

178 01199 Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl Perbenihan tanaman semusim 
lainnya 

Menengah Tinggi 

179 01220 Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis Budi Daya Kurma Menengah Tinggi 
180 01220 Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis Produksi benih Kurma Menengah Tinggi 
181 01252 Pertanian Buah Biji Kanga kacangan  Budi daya Jambu Mete Menengah Tinggi 
182 01252 Pertanian Buah Biji Kanga kacangan  Produksi Benih Jambu  Mete Menengah Tinggi 
183 01261 Perkebunan buah  Kelapa Budi Daya kelapa Menengah Tinggi 
184 01261 Perkebunan buah  Kelapa Produksi Benih Kelapa Menengah Tinggi 
185 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit Budi Daya Kelapa sawit Menengah Tinggi 
186 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit Produksi Benih Kelapa Sawit Menengah Tinggi 
187 01270 Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman Budi Daya Kopi dan Kakao Menengah Tinggi 
188 01270 Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman Budidaya The, Tinggi 
189 01270 Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman Produksi Benih Teh, Kopi, Kakao Menengah Tinggi 
190 01281 Perkebunan Lada Budi Daya Lada Menengah Tinggi 
191 01281 Perkebunan Lada Produksi Benih Lada Menengah Tinggi 
192 01282 Perkebunan Cengkeh Budi daya Cengkeh Menengah Tinggi 
193 01282 Perkebunan Cengkeh Produksi Benih Cengkeh Menengah Tinggi 
194 01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar Budi Daya Nilam, Sereh Wangi Menengah Tinggi 
195 01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar Produksi Nilam, sereh Wangi Menengah Tinggi 
196 01285 Pertanian Tanaman Obat ataBiofarma 

Rimpang 
Budi Daya Ginseng Menengah Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

197 01285 Pertanian Tanaman Obat ataBiofarma 
Rimpang 

Produksi Benih Ginseng Menengah Tinggi 

198 01286 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non 
Rimpang 

Budidaya Kina, Adas, Pinang, 
Gambir 

Menengah Tinggi 

199 01286 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non 
Rimpang 

Produksi Benih  Kina, Adas, 
Pinang, Gambir 

Menengah Tinggi 

200 01289 Pertanian Tanaman Rempah rempah, 
aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya 

Budi Daya Kemiri, Panili, kayu 
Manis, Pala 

Menengah Tinggi 

201 01289 Pertanian Tanaman Rempah rempah, 
aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya 

Produksi Benih Kemiri, Panili, 
Kayu Manis, Pala 

Menengah Tinggi 

202 01291 Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasilan 
Getahnya 

Budi Daya Karet Menengah Tinggi 

203 01291 Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasilan 
Getahnya 

Produksi Benih Karet  Menengah Tinggi 

204 01299 Pertanian Cemara dan tanaman Tahunan 
Lainnya 

Budi Daya Jarak Pagar, aren sagu, 
kemiri sunan dan Tanaman dan 
Tanaman tahunan Lainnya 

Menengah Tinggi 

205 01299 Pertanian Cemara dan tanaman Tahunan 
Lainnya 

Produksi Benih Jarak  Pagar, aren 
sagu, kemiri sunan dan Tanaman 
dan Tanaman tahunan Lainnya 

Menengah Tinggi 

206 10431 industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude 
Palm Oil) 

Pengolah Minyak Mentah Kelapa 
Sawit 

Tinggi  

207 10721 Industri Gula Pasir Pengolahan Gula Pasir Berbasis 
Tebu 

Tinggi  

208 10763 Industri Pengolahan Teh Pengolahan Teh  Tinggi  
209 01117 Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak 

Makan 
Budi Daya Wijen Menengah Tinggi 

210 01117 Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak 
Makan 

Produksi Benih Wijen Menengah Tinggi 

211 01137 Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis 
Bukan Tebu 

Budidaya Bit Menengah Tinggi 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Tingkat Risiko 

212 01137 Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis 
Bukan Tebu 

Produksi Benih Bit Menengah Tinggi 

213 01160 Pertanian Tanaman Berserat Budidaya Kapu, Rosela, Yute, 
Rami, Linen, Agave, abaca dan 
Kenaf 

Menengah Tinggi 

214 01160 Pertanian Tanaman Berserat Produksi Benih Kapuk, Rosela, 
Yute, Rami, Linen, Agave, abaca 
dan Kenaf 

Menengah Tinggi 

215 01269 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya Budidaya Zaitun Menengah Tinggi 
216 01269 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya Produksi Benih  Zaitun Menengah Tinggi 

 
j. Sektor Perhubungan 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 
1 49442 Angkutan Jalan Rel Wisata Seluruh Tinggi 
2 49450 Angkutan Jalan Rel Lainnya Seluruh Tinggi 
3 52222 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai 

dan Danau 
Seluruh Menengah Tinggi 

4 52223 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan 
Penyeberangan 

Seluruh Menengah Tinggi 

5 50211 Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek 
Tetap dan Teratur) untuk Penumpang 

Seluruh Menengah Tinggi 

6 50216 Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ 
Kota untuk Penumpang 

Seluruh Menengah Tinggi 

7 42103 Konstruksi Jalan Rel Seluruh Tinggi 
8 52229 Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan 

lainnya (Perantara jual beli dan/ atau sewa 
kapal) 

Peran tara jual beli dan/ atau sewa 
kapal; 

Menengah Rendah 

9 52229 Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan 
lainnya (Penyewaan peralatan angkutan laut 
atau peralatan jasa terkait dengan angkutan 
laut) 

Penyewaan peralatan angkutan 
laut atau peralatan jasa terkait 
dengan angkutan laut; dan 

Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 
10 52229 Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan 

lainnya (Salvage dan/ atau pekerjaan bawah 
air) 

Salvage dan/ atau pekerjaan 
bawah air; 

Menengah Rendah 

11 50111 Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan 
Tramper untuk Penumpang 

Seluruh Menengah Tinggi 

12 50141 Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang 
Umum 

Seluruh Menengah Tinggi 

13 52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) Seluruh Menengah Tinggi 
14 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Seluruh Menengah Tinggi 
15 49426 Angkutan Sewa Khusus Seluruh Menengah Tinggi 
16 49216 Angkutan Bus Khusus Seluruh Menengah Tinggi 
17 49219 Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
18 49229 Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
19 50212 Angkutan Sungai dan Danau Tramper Seluruh Menengah Tinggi 
20 50213 Angkutan Sungai dan danau untuk Wisata 

dan Ybdi 
Seluruh Menengah Tinggi 

21 50221 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang 
Umum dan / atau hewan 

Seluruh Menengah Tinggi 

22 50222 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang 
Khusus 

Seluruh Menengah Tinggi 

23 50112 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam 
Negeri Untuk Penumpang  

Seluruh Menengah Tinggi 

24 50132 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam 
Negeri untu Barang 

Seluruh Menengah Tinggi 

25 50217 Angkutan Penyeberangan perintis Antarka 
bupaten/ Kota untuk penumpang 

Seluruh Menengah Tinggi 

26 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum Seluruh Menengah Tinggi 
27 52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut Seluruh, kecuali Penggunaan 

sumber Radiasi pengion 
Menengah Rendah 

28 52298 Aktivitas Tally Mandiri Seluruh Menengah Rendah 
29 50135 Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat Seluruh Menengah Rendah 



 

No KBLI Nama Kegiatan Ruang lingkup kegiatan Tingkat Risiko 
30 42914 Pengerukan Seluruh Menengah Rendah 
31 43120 Penyiapan Lahan Seluruh Menengah Rendah 
32 50223 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang 

Berbahaya 
Seluruh Menengah Tinggi 

33 49213 Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi 
(AKDP) 

Seluruh Menengah Tinggi 

34 49412 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) 
Bukan Bus, dalam trayek 

Seluruh Menengah Tinggi 

35 49429 Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang Seluruh Menengah Tinggi 
36 50226 Angkutan Penyeberangan Umum 

Antarkabupaten/ Kota untuk Barang 
Seluruh Menengah Tinggi 

37 50114 Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk 
Penumpang 

Seluruh Menengah Tinggi 

38 50131 Angkutan  Laut Dalam Negeri untuk Barang 
Umum 

Seluruh Menengah Tinggi 

39 50134 Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk 
Barang 

Seluruh Menengah Tinggi 

40 52109 Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya Seluruh Menengah Tinggi 
41 50227 Angkutan Penyeberangan Perintis 

Antarkabupaten/ Kota untuk Barang 
Seluruh Menengah Tinggi 



 
2. PELAYANAN PERIZNAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA  

 
a. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

1 Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri 

35111; 35112; 35113. 

2 Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik 
pertama 

35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118. 

3 Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik 35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121. 
4 
 

Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan langsung 

16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 
10722; 10761. 

5 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan  baku utama; 
6 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku 

pendukung; 
7 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses 

produksi; 
8 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air; 
9 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) Kegiatan pemanfaatan daya air 
10 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air  
11 Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Seluruh 

 
b. Sektor Kelautan dan Perikanan 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

1 Surat Izin Usaha Perikanan 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03119; 
50133 

2 Surat Izin Usaha Perikanan 03121; 03122; 03123; 03124; 03125; 03126; 03129; 
50222 

3 Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan 
kapal baru atau modifikasi) 

03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 
03119; 03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 
50133; 50222 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

4 Buku Kapal Perikanan 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 
03119; 03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 
50133; 50222 

5 Surat Izin Penempatan Rumpon (Nelayan Kecil) 03111 
  Surat Izin Penempatan Rumpon (Bukan Nelayan Kecil) 03111 
6 Surat Tanda Keterangan Andon   03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 

03119 
7 Surat Tanda Kapal Perikanan Andon  03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 

03119 
8 Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon  03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 

03119 
 

c. Sektor Kesehatan 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

1 Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD 
kelas Utama di RS Pemerintah  

86101; 86903 

2 Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama 

86104; 86105 

3 Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit 

86101; 86103 

4 Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik 
(CDAKB) cabang distributor alat kesehatan 

46691 

5 Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah 
Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT 

21015; 32501; 17091; 32909; 20231 

6 Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan 
yang baik 

47725 

 
d. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 
1 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan  baku utama; 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 
2 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku 

pendukung; 
3 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses 

produksi; 
4 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air; 
5 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) Kegiatan pemanfaatan daya air 
6 Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air  
7 Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan  Ruang manfaat jalan (rumaja); 
8 Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan  Ruang milik jalan (rumija); 
9 Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan  Ruang pengawasan jalan (ruwasja). 

 
e. Sektor Perhubungan 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

1 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 
(ANDALALIN) 

84127 

2 Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum 42103 
3 Izin operasi prasarana perkeretaapian umum 42103 
4 Izin operasi sarana perkeretaapian umum 49110; 49120; 49441 
5 Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus 49442; 49450 
6 Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus 49442; 49450 
7 Izin operasi perkeretaapian khusus 49442; 49450 
8 Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusuS 49450 
9 Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan 

panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas 
stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; 
dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api 
khusus) 

49450 

10 Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SIUPAL  50111; 50114 
11 Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SIUPAL  50131; 50134 
12 Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS  50111; 50114 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

13 Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS  50131; 50134 
14 Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS  50111, 50114 
15 Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS  50131; 50134 
16 Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang 

Perusahaan Bongkar Muat  
52240 

17 Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang 
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi  

52291 

18 Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang 
Perusahaan Depo Peti Kemas  

52109 

19 Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally 
mandiri  

52298 

20 Sertifikat standar pembukaan kantor cabang 
perusahaan jual beli dan/atau Sewa Kapal 

52229 

21 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 
Perusahaan bongkar muat 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

22 Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa 
pengurusan transportasi; 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

23 Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo 
Peti Kemas 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

24 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tally 
Mandiri 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

25 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 
Angkutan Perairan Pelabuhan 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

26 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 
Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa 
terkait dengan Angkutan Laut 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

27 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 
Perawatan dan perbaikan Kapal 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

28 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 
Pengelolaan Kapal 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

29 Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 
Keagenan Kapal 

50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 
52292, 52297, 52298 

30 Sertifikat Standar Pemutakhiran data Usaha Angkutan 
Laut/Operasi Angkutan Laut Khusus 

Seluruh 

31 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan 
bongkar muat 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

32 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa 
pengurusan transportasi; 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

33 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti 
Kemas 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

34 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tally 
Mandiri 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

35 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan 
Perairan Pelabuhan 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

36 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan 
Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait 
dengan Angkutan Laut 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

37 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan 
dan perbaikan Kapal 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

38 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan 
Kapal 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

39 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan 
Kapal 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

40 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara 
Jual Beli dan/atau Sewa Kapal 

52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

41 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan 
bongkar muat 

52229 

42 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa 
pengurusan transportasi; 

52229 

43 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti 
Kemas 

52229 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

44 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tallu 
Mandiri 

52229 

45 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan 
Perairan Pelabuhan 

52229 

46 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan 
Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait 
dengan Angkutan Laut 

52229 

47 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan 
dan perbaikan Kapal 

52229 

48 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan 
Kapal 

52229 

49 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan 
Kapal 

52229 

50 Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara 
Jual Beli dan/atau Sewa Kapal 

52229 

51 Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ 
tramper khusus  

50111; 50114 

52 Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ 
tramper khusus  

50131 

53 Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum   52221 
54 Izin pengoperasian pelabuhan umum  52221 
55 Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas 

pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum 
(general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani 
angkutan peti kemas  

52221 

56 Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian 
fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang 
umum (generalcargo/ multipurpose} menjadi untuk 
melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, 
dan roro 

52221 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

57 Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan 
(reklamasi)  

42914; 43210 

58 Izin kegiatan kerja keruk  42914 
59 Izin kegiatan kerja reklamasi  43210 
60 Sertifikat standar perpanjangan persetujuan Kegiatan 

kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan 
reklamasi  

42914; 43210 

61 Sertifikat standar pembangunan / pengembangan 
Terminal Khusus/TUKS  

  

62 Sertifikat standar pengoperasian Terminal 
Khusus/TUKS  

43210 

63 Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / 
pengembangan Terminal Khusus/TUKS  

43210 

64 Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal 
Khusus/TUKS  

43210 

65 Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS  43210 
 

f. Sektor Pertanian 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

1 Sertifikat Cara Budi Daya Ternak 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 
01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 
01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 
01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499 

2 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 
47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 
10613; 10631; 10632; 10772 

3 Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 
47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 
10613; 10631; 10632; 10772 



 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

4 Izin Keamanan PSAT/Health certifikat 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 
47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 
10613; 10631; 10632; 10772 

5 Izin Rumah Pengemasan 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319 
6 Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner 10110; 10120; 10130; 10510; 10531; 10590;10799; 

10801; 15111; 46209; 46321; 46322; 46323; 46325; 
46326; 46327; 47111; 47211; 47212; 47213; 47214; 
47216; 52101; 52102; 01412; 01414; 01443; 01462; 
01464; 01465; 01466; 01493; 01497; 11013 

7 Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 46202; 46209; 46315; 01117; 01118; 01137; 01140; 
01150; 01160; 01191; 01199; 01220; 01252; 01261; 
01262; 01269; 01270; 01281; 01282; 01284; 01285; 
01286; 01289; 01291; 01299 

 
g. Sektor Tenaga Kerja 

No Perizinan Berusaha KBLI terkait 

1 Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia 

78102 

2 Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat 
Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan 
Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki 
Timbun, Elevator/ Lifr, Eskalator, Instalasi Penyalur 
Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya 
yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia 
Berbahaya dan Lingkungan Kerja 

Seluruh 



 
3. PELAYANAN PERIZINAN LAINNYA  

 
a. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 

No Nama Kegiatan 

1 
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk 
Kepentingan Sendiri bagi Instansi Pemerintah 

 
b. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

No Nama Kegiatan 

1 Pelayanan Lisensi Arsitek 

2 
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
untuk Kegiatan Non Berusaha yang lokasi kegiatannya 
lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi 

3 
Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 
untuk Galian Penanaman Utilitas (Kegiatan Non 
Berusaha dan Pemerintah) 

4 
Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 
untuk Jalan Masuk (Kegiatan Non Berusaha dan 
Pemerintah) 

5 
Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 
untuk Papan Reklame, Bando, JPO, Billboard, Neon 
Box, Megatron, Baligho (Non Berusaha dan Pemerintah) 

6 
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Non 
Berusaha Instansi/Perorangan 

 
c. Sektor Pendidikan 

No Nama Kegiatan 

1 
Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat 



 

No Nama Kegiatan 

2 
Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat (Perubahan) 

3 
Penutupan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat  

4 
Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat 

5 
Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh 
Masyarakat 

6 
Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan) 

7 
Penutupan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat 

8 
Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat 

9 
Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan) 

10 
Penutupan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat 

 
d. Sektor Kesehatan 

 

No Nama Kegiatan 

1 Penutupan Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar 
Farmasi (Penutupan) 

2 Izin Laboratorium Medis Kelas Pertama Pemerintah Non 
BLUD 

3 Izin Laboratorium Medis Kelas Pertama Pemerintah Non 
BLUD-Perubahan 



 

No Nama Kegiatan 

4 Izin Laboratorium Medis Kelas Pertama Pemerintah Non 
BLUD-Perpanjangan 

5 Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Non BLUD 
6 Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Non BLUD-

Perpanjangan 
7 Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Non BLUD-

Perubahan 
8 Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama 

Pemerintah Non-BLUD  
9 Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama 

Pemerintah Non-BLUD-Perpanjangan 
10 Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama 

Pemerintah Non-BLUD-Perubahan 
11 Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD 

kelas Utama di RS Pemerintah 
12 Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan 

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama 
Pemerintah Non-BLUD 

13 Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit 
Pemerintah Non-BLUD 

 



 
4. PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI KELANGKAPAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA 

 
a. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 

No Nama Kegiatan KBLI Terkait 

1 Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik 

KBLI: 35133; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118 

 
b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

No Nama Kegiatan KBLI Terkait 

1 Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Produksi KBLI: 02209; 02122; 02111; 02121; 02130 
2 Rekomendasi Pengusahaan Taman Buru KBLI: 02209 
3 Rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun Skala Nasional 
KBLI: 38120 

4 Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hutan (KKPR Hutan) 
 

c. Sektor Perdagangan 
No Nama Kegiatan KBLI Terkait 

1 Rekomendasi Perdagangan Besar Minuman Berakohol 
untuk Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, 
Golongan B, dan Golongan C 

KBLI: 46333 

2 Rekomendasi Perdagangan Besar Bahan Berbahaya 
untuk Distributor 

KBLI: 46653 

 
d. Sektor Pertanian 

No Nama Kegiatan KBLI Terkait 

1 Surat Rekomendasi Pemasukan Dari Provinsi Penerima 
Dan Surat Rekomendasi Pengeluaran Dari Provinsi 
Pengirim 

KBLI: 62023 



 

No Nama Kegiatan KBLI Terkait 

2 Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Benih 
Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah 
Republik Indonesia 

KBLI: 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 
01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 
01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 
01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499 

3 Rekomendasi Pengeluaran Ternak (Non Bibit Ternak) 
Dari Wilayah Republik Indonesia 

KBLI: 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 
01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 
01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 
01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499 

4 Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan 
Dan/Atau Olahannya Untuk Pangan 

KBLI: 10110; 10120; 10130; 10750; 46319; 46320; 46321; 
46322; 46323 

5 Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan KBLI: 14132; 14200; 15111; 15112; 15113; 15122; 15123; 
15129; 15201; 15202; 20232; 46208; 47782 

6 Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan KBLI: 10801; 10802; 46209; 46319; 46339; 46326; 
47112; 47754; 91031;  

7 Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewal   
8 Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan   



 
D. PELAYANAN PADA BIDANG PENGENDALIAN 

 
1. Pelayanan Konsultasi Virtual Masalah Penanaman Modal 
2. Pelayanan Help Desk Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
3. Pelayanan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal atas Dasar Permintaan 
4. Pelayanan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal atas Dasar Data Perusahaan yang harus dibina 
5. Pelayanan Pencabutan Perizinan berdasarkan Permohonan 
6. Pelayanan Pencabutan Perizinan berdasarkan Pelanggaran 
7. Pelayanan Pencabutan Perizinan berdasarkan Putusan Pengadilan  
8. Pelayanan Rekomendasi Pencabutan Perizinan 
9. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Perizinan yang telah habis masa berlaku 
10. Pelayanan Penerimaan Pengaduan 
11. Pelayanan Advokasi permasalahan perizinan 
12. Pelayanan Advokasi di Lembaga Peradilan dalam proses kesaksian 
13. Pelayanan Advokasi di Lembaga Peradilan dalam proses gugatan 
14. Pelayanan Penanganan Wistleblowing 
15. Pelayanan Analisis dan Evaluasi Pelayanan Hukum, Perizinan dan Informasi Hukum 



 
E. PELAYANAN PADA BIDANG DATA DAN INFORMASI 

 
1. Pelayanan Help Desk Pengembangan Sistem Informasi 
2. Pelayanan Permohonan Peminjaman Dokumen Perizinan 
3. Pelayanan Call Center Perizinan 
4. Pelayanan Permohonan Data Perizinan 
5. Pelayanan Duplikat Dokumen Naskah Perizinan 
6. Pelayanan Legalisasi Salinan Dokumen Perizinan 

 
 

 

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 
 
  



 
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 2921/HK.02.03/Bangprom 
 TANGGAL : 14 Oktober 2022 
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
 

MAKLUMAT PELAYANAN 
 

“Dengan ini kami menyatakan, sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan 
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan 

kami, tidak sesuai dengan standar pelayanan, kami bersedia menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

 

 

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 
 

 



 

 

 

SEKRETARIAT 
 

25 JENIS LAYANAN 

STANDAR 
PELAYANAN 
dinas penanaman 

modal dan 

pelayanan terpadu 

satu pintu provinsi 

jawa barat 

 

CONTACT 

PHONE: 
(022) 73515000 

 

WEBSITE: 
www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

 

EMAIL: 
dpmptsp@jabarprov.go.id 

 

 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


 

 

 
JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT 
 

No Nama Unit Kerja Jenis pelayanan 

1. SEKRETARIAT 1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

2. Pelayanan Tamu Kedinasan 

3. Peminjaman Arsip Kedinasan 
4. Pelayanan Penomoran Surat Keluar Kedinasan  

5. Pengajuan Legalisir Surat/Dokumen Kedinasan  
6. Pengajuan Penandatanganan Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) 
7. Pengajuan Kenaikan Pangkat 

8. Pengajuan BUP 

9. Pengajuan Gelar Akademik 
10. Pengajuan KARIS/KARSU 

11. Pengajuan Kartu ASKES/BPJS 
12. Pengajuan Kartu Pegawai (KarPeg) 

13. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala 
14. Pengajuan Perpindahan PNS (Eksternal) 

15. Pengajuan Rotasi PNS Internal 
16. Permohonan TASPEN 

17. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana/Alat 

Perlengkapan Kantor 
18. Pengajuan Perbaikan/Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Kantor  
19. Pengajuan Peminjaman Sarana dan Prasarana 

(Aula, Ruang Rapat, Kendaraan Dinas, Laptop, In 
Focus, Supir) 

20. Pelayanan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas 
21. Penerbitan SPM-GU (Surat Perintah Membayar 

Ganti Uang)  

22. Penerbitan SPM-LS (Surat Perintah Membayar 
Langsung) 

23. Penerbitan SPM-UP (Surat Perintah Membayar 
Uang Persediaan) 

24. Penerbitan SPM-TU (Surat Perintah Membayar 
Tambah Uang) 

25. Pelayanan Informasi Keuangan 

26. Pengajuan Penyusunan ANggaran (RKA dan DPA) 
27. Penyediaan Informasi Perencanaan dan Laporan 

Evaluasi 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Informasi Publik 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan Informasi Publik; 

2. Formulir Permohonan Informasi Publik; 

3. Daftar Informasi Publik (DIP); 
4. Disposisi pimpinan; 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

1. 7 hari  

2. Jam kerja 08.00 - 16.00  

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Formulir/Surat Jawaban 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 
Umum/Front Office atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik ((UU KIP); 

4. Pasal 11 ayat (1) huruf a, pasal 17 huruf a-j. Pasal 19 dan Pasal 

20 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 
tentang Kearsipan; 

Apabila melalui loket, pemohon mengisi Formulir 

Permohonan Informasi Publik. 

Apabila melalui surat masuk, dibuat jawaban 

Daftar Pengisian Formulir. 

 

Memverifikasi data yang diminta sesuai dengan 

Daftar Informasi Publik (DIP). 

Menyampaikan informasi yang diminta kepada 

pimpinan. 

 

 
Mendistribusikan disposisi kepada unit kerja 

terkait informasi yang diminta. 

Apabila disetujui pimpinan, maka disiapkan 

bahan/data dan menyusun informasi yang 

diminta oleh pemohon informasi melalui surat 
jawaban secara tertulis. 

Apabila melalui loket, maka dilakukan 

penerimaan untuk pemberian informasi. 

Apabila tidak disetujui maka akan disimpan 

sebagai arsip. 

Melakukan pengarsipan dan dokumentasi 

Petugas Menerima Pemohon Informasi (loket 
PPID)/menerima Surat Masuk terkait 

permohonan Informasi Publik. 
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No Komponen Keterangan 

6. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 
7. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

8. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

9. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat.  

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang Pengadministrasi Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, CCTV, antrian; 
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No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 
  



5 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Tamu Kedinasan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat dari Pemerintah Pusat dan/atau OPD Provinsi Jawa 

Barat dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau perusahaan 

dan/atau perorangan dan/atau lembaga swasta/pendidikan; 
2. Identitas tamu; 

3. Disposisi pimpinan; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

1. 1 hari kerja  
2. Jam kerja 08.00 - 16.00  

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Penerimaan Tamu Kedinasan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum/Pengadministrasi Umum atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

Membaca surat disposisi Kepala Dinas, 

mengkonfirmasi jadwal kedatangan dan jumlah 

orang yang akan datang.  

 

 
Menginformasikan penunjukan pejabat 

pendamping/penerima sesuai disposisi Kepala 
Dinas. 

 

Menerima, menemui dan mempersilahkan tamu 
duduk terlebih dahulu di ruang tunggu, mengisi 

buku tamu, meminta identitas atau surat tugas. 

 

Memberikan dan menyerahkan secara sopan 

identitas atau surat tugas kepada tamu setelah 

selesai bertemu. 

Menyapa tamu dan kemudian tidak lupa 

mengucapkan terima kasih. 
 

 

Melapor ke pimpinan atas kehadiran tamu. 

Mempersiapkan ruangan tempat penerimaan 

tamu beserta jamuannya. 

Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan. 

Jika informasi, bahan, dan data tersedia di 

sekretariat maka bahan tersebut akan di 
fotocopy. Jika informasi, bahan dan data ada di 

bidang lain maka tamu akan diantarkan. 

 

 

Menerima surat kunjungan kedinasan dari 

Pemerintah Pusat dan/atau OPD Provinsi Jawa 

Barat dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau 
perusahaan dan/atau perorangan dan/atau 

lembaga swasta/pendidikan. 

Menyerahkan surat untuk disposisi Kepala 

Dinas. 

 

Menyimpan kembali buku tamu dan 

merapikan ruang tunggu dan ruang jamuan. 
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No Komponen Keterangan 

2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

8 Jumlah 
Pelaksana 

2 orang Pengadministrasi Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D3;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
a.  

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 
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No Komponen Keterangan 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Peminjaman Arsip Kedinasan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan Surat/naskah dinas yang sudah di bertanda tangan, bernomor 

dan cap stempel. 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (20 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Arsip Surat Kedinasan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum/Pengadministrasi Surat atau dapat melalui Telpon/WA. 

7 Dasar 

Hukum 

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 

tentang Kearsipan; 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

Menyiapkan format, blanko yang akan ditulis 

sesuai redaksional serta menyampaikan 
aturannya. 

Mengambil arsip atau bahan pustaka. Jika arsip 

atau bahan pustaka ada maka akan diberikan 
setelah menulis blanko. Jika arsip atau bahan 

pustaka tidak ada maka peminjaman batal. 

Memberikan persetujuan peminjaman dengan 

menandatangani blanko dan ditindaklanjuti. 

Memberikan arsip atau bahan pustaka 

kemudian memantau tanggal pengembaliannya 

dan menyimpannya. 

Memantau tanggal pengembalian arsip atau 
bahan pustaka. Jika pengembalian belum 

dilaksanakan peminjam setelah habis waktunya 

akan diingatkan beberapa kali. Jika belum juga 

dikembalikan, akan dilapor pada Kasubag. 

Memberikan teguran kepada peminjam yang 

lalai. Jika tidak dihiraukan akan diteruskan 

kepada kepala dan jika dihiraukan langsung 

diberikan kepada pengelola arsip dan bahan 

pustaka serta menandatangai blanko. 

Menyampaikan blanko yang sudah ditulis untuk 

diketahui Kasubag. Kepegum. 

Menerima kedatangan peminjam dan 

menanyakan arsip atau bahan pustaka yang 

ingin dipinjam berdasarkan buku induk arsip 

atau bahan pustaka. 

 

Memanggil dan memberi penilaian tersendiri 

sesuai alasan yang diberikan peminjam. 
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No Komponen Keterangan 

3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2013 

tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Barat.  

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang Pengadministrasi Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai; 

8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Penomoran Surat Keluar Kedinasan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat atau Naskah Dinas sekretariat atau bidang yang telah 

diparaf oleh pimpinan; 

2. Agenda Penjagaan; 
3. Kartu Kendali. 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (60 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Agenda Penomoran Naskah Dinas 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang Pengadministrasi Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

7. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Komputer, ATK; 

Memberikan nomor surat sesuai dengan 

ketentuan Tata Naskah, cap stempel, dan untuk 
diagendakan terlebih dahulu. 

 

Di photo copy untuk arsip, yang asli 
diserahkan kepada bidang/sekretariat yang 

meminta nomor Surat Dinas. 

 

Menerima naskah dinas, menyortir naskah 

dinas berdasarkan sifatnya. 
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No Komponen Keterangan 

4. Agenda Naskah Dinas; 
5. Buku penjagaan, Buku ekspedisi; 

6. Cap stempel; 
7. Tata Naskah Dinas; 

8. Jaringan internet; 

9. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Legalisir Surat/Dokumen Kedinasan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pemerintah Pusat dan/atau OPD Provinsi 

Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau perusahaan 

dan/atau perorangan dan/atau lembaga swasta/pendidikan; 
2. Dokumen (asli) yang akan dilegalisir; 

3. Disposisi pimpinan; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (1 jam 45 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Legalisir Surat/Dokumen Kedinasan/Dokumen Perijinan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum dan atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2013 tentang 

Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2015 tentang 
Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan rincian Tugas Unit 

Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha pada Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 

Dilakukan pencatatan dokumen yang akan 

dilegalisir. 

Membubuhkan cap legalisir penandatanganan 

dokumen yang akan dilegalisir oleh Kasubag. 

Kepegum. 

Dokumen/surat yang sudah di tandatangan 

Kasubag. Kepegum dikembalikan lagi ke Bagian 

Persuratan untuk diberi nomor, cap stempel 

dinas dan untuk diagendakan. 

Menerima dokumen/surat yang akan 

dilegalisir. 
 

 

Diserahkan kepada Bidang/Sekretariat yang 

meminta legalisir tersebut. 
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No Komponen Keterangan 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang Pengadministrasi Kepegawaian, dan 1 orang 
Pengadministrasi Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 

3. Komputer, ATK; 
4. Agenda Naskah Dinas; 

5. Buku penjagaan, Buku ekspedisi; 
6. Cap stempel; 

7. Tata Naskah Dinas; 
8. Jaringan internet; 

9. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Pengajuan Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat atau Undangan dari Pemerintah Pusat dan/atau OPD 
Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau 

perusahaan dan/atau perorangan dan/atau lembaga 
swasta/pendidikan; 

2. Kartu Kendali; 
3. Disposisi pimpinan. 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (1 jam 30 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat Perintah  

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 
Umum atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

Di photocopy untuk arsip, yang asli diserahkan 

Koordinator Tim Urusan/sekretariat, kemudian 

di distribusikan sesuai disposisi Sekretaris 
Dinas. 

 

Mencermati Surat Perintah di paraf JF 

Kepegawaian dan Sekretaris Dinas sebelum di 
tandatangan Kepala Dinas, apabila telah sesuai 

akan diperbaiki dan apabila belum sesuai maka 

akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai 

arahan. 

Diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk 

disposisi ke bidang atau sekretariat. 

 

 

Surat Perintah yang di disposisi untuk 

sekretariat kemudian diserahkan ke bagian 
kepegawaian untuk dibuatkan Surat Perintah 

nya, sementara disposisi untuk bidang dibuat 

Surat Perintah nya oleh pengadministrasi umum 

bidang masing-masing. 

Setelah diparaf kemudian diserahkan ke Kepala 

Dinas untuk di tandatangani. 

Memberikan nomor, cap/stempel, untuk 

diagendakan terlebih dahulu. 

Diserahkan kepada pegawai yang mendapat 

tugas sesuai Surat Perintah. 

 

Bagian persuratan menerima surat undangan 

dari resepsionis atau via fax, notulen rapat. 

Dicatat di kartu kendali dan diberikan lembar 

disposisi kemudian dicatat di buku pengantar. 
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No Komponen Keterangan 

2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

2 orang (1 orang Pengadministrasi Umum dan 1 orang 
Pengadminstrasi Pegawai) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggungjawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat; 

7. Menguasai aplikasi e-office. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Komputer, ATK; 

4. Agenda Naskah Dinas; 
5. Buku penjagaan, Buku ekspedisi; 

6. Cap stempel; 
7. Tata Naskah Dinas; 

8. Jaringan internet; 
9. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
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No Komponen Keterangan 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

  
 

 
  



17 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Dinas; 

2. SK CPNS; 

1. SK PNS; 
2. SK. Pangkat Terakhir; 

3. SKP (2 Tahun Terakhir); 
4. Daftar Riwayat Pekerjaan. 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Surat (usulan kenaikan pangkat ke BKD) 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 

Mengevaluasi pegawai yang akan naik pangkat di 

tahun berjalan. 

 

Menginventarisir dan menyiapkan berkas-berkas sebagai 

syarat kenaikan pangkat melalui buku penjagaan kenaikan 

pangkat dan aturan lainnya. 
 

Membuat konsep surat usulan kenaikan pangkat beserta 

lampirannya dan menyerahkannya kepada Pimpinan untuk 

diteliti dan dicermati. 

Meneliti kembali Surat usulan kenaikan pangkat.Jika sudah 

benar akan ditandatangani dan diteruskan kepada BKD. 
Jika belum benar akan dikembalikan untuk diperbaiki 

sesuai arahan. 

Menginventarisir dan menyiapkan berkas-berkas sebagai 

syarat kenaikan pangkat melalui buku penjagaan kenaikan 
pangkat dan aturan lainnya. 

 

Meneliti Surat usuelan kenaikan pangkat.Jika sudah benar 

akan diberi paraf dan diteruskan kepada Kepala. Jika belum 

benar akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan. 

Menerima satu lembar Surat usulan sebagai arsip internal 

atau untuk digandakan. 

Menerima surat usulan kenaikan pangkat yang sudah 

ditandatangani Kepala selanjutnya diberi nomor, digandakan 

diberi cap dinas, diagendakan sebelum dikirim bersama 

lampirannya. 

 

Menerima surat edaran kenaikan pangkat 

Mengirimkan surat usulan kenaikan 

pangkat dan lampirannya ke BKD. 
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No Komponen Keterangan 

Telpon/WA; 
2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. 

7 Dasar 
Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota;  

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengelola 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG/SIAP JABAR dan SKP. 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai; 
8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
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No Komponen Keterangan 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Batas Usia Pensiun Pegawai (BUP) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Foto ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar terbaru; 

2. DPCP (data perorangan calon pensiun); 

3. Karpeg; 
4. Karis/Karsu; 

5. Konversi NIP; 
6. SK kenaikan pangkat terakhir; 

7. SK CPNS; 
8. SK PNS 100%; 

9. SK peninjauan masa kerja (PMK) bila ada; 

10. Kenaikan gaji berkala (KGB) terakhir; 
11. SK jabatan dan pelantikan terakhir bila ada; 

12. Daftar susunan keluarga (dari kecamatan); 
13. Surat nikah (legalisir KUA; 

14. Surat cerai suami/istri (lampirkan apabila/meskipun 
beberapakali); 

15. Keterangan kematian suami/istri (apabila telah meninggal 
dunia); 

16. Kartu keluarga; 

17. Akte anak dibawah umur 25 tahun belum menikah/bekerja; 
18. Lampirkan apabila suami/istri sebelumnya 

bercerai/meninggal dunia; 
19. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman 

berat/sedang (HUKDIS) dari Essol II (KADIS) asli; 
20. SKP 1 tahun terakhir (minimal bernilai BAIK); 

21. Surat pengantar dari OPD; 

22. Permohonan dari YBS bermaterai; 
23. Surat pernyataan dari Ybs bermaterai (untuk kebenaran data 

yang diserahkan telah sesuai dengan Ybs); 
24. KTP suami istri, ijazah terakhir, rekening bank aktif, NPWP, 

no TLP dll; 
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No Komponen Keterangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat (Usulan Pengajuan BUP  ke BKD) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 
Telpon/WA. 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

Menyiapkan Buku penjagaan calon pensiun, 
Daftar nama PNS yang mencapai Batas Usia 

Pensiun (BUP) serta daftar Syarat-syarat Berkas 

Usulan Pensiun. 

Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun 

untuk mengisi dan melengkapi persyaratan 

pensiun. 

Mengikuti pertemuan atau rapat sesuai 

undangan BKD dan menyampaikan hasilnya 

kepada pegawai BUP untuk periode tertentu. 

Menyiapkan dan membuat Surat berikut syarat-
syarat Berkas Usulan Pensiun meliputi; 

 surat permohonan usulan pensiun BUP 

Kepada Gubernur melalui BKD; 

 Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi 
Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat 

dalam satu tahun terakhir kepada Gubernur 

lewat BKD; 

Menyampaikan Surat Permohonan dan 

Keterangan kepada Kasubag untuk diteliti dan 

dicermati. 

Meneliti, mencermati dan mengoreksi ulang 

surat. Jika surat sudah akan diberi tanda 

tangan untuk diteruskan kepada Gubernur 
melalui BKD dan jika belum akan dikembalikan 

dan diperbaiki sesuai arahan. 

Meneliti, mencermati dan mengkoreksi surat. 

Jika surat sudah benar akan diberi paraf untuk 

diteruskan kepada Kepala dan jika belum akan 

dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan. 

Menerima surat untuk kemudian diberi nomor, 

cap stempel, sampul dan diagendakan sebelum 

diantar ke BKD dan disimpan sebagai arsip. 

Menginventarisir pegawai yang Batas Usia 

Pensiun dengan melihat NIP setiap pegawai. 

 

Mengantar surat ke BKD untuk diteruskan ke 

Gubernur dengan meminta tanda terima. 

 



22 

 

No Komponen Keterangan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
4. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan;  
5. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang 

Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit 

Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha pada Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi 

Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengelola 
Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

7. Menguasai aplikasi SIMPEG/SIAP JABAR dan SKP. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Komputer, ATK, SIMPEG/SIAP JABAR 
2. Buku aturan kepegawaian 

3. Agenda surat keluar 
4. Buku penjagaan, Buku ekspedisi 

5. Cap stempel 

6. Tata Naskah Dinas 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 

 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Gelar Akademik 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat pengantar dari instansi/OPD yang bersangkutan; 

2. Formulir pengajuan pemakaian gelar akademik; 
3. Fotocopy surat keputusan (SK) pangkat terakhir dilegalisir; 

4. Fotocopy ijazah terakhir beserta transkrip nilai; 

5. Surat keputusan gubernur tentang ijin belajar Ybs; 
6. SK. DIKTI izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan SK BAN 

PT tentang status peringkat dan hasil akreditasi program di 
perguruan tinggi; 

7. Foto 3x4 (terbaru) satu lembar berpakaian dinas. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat (Usulan Pengajuan pemakaian gelar akademik  ke BKD) 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 

Telpon/WA; 
2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan;  

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi 
Jawa Barat; 

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang 

Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

Meneliti berkas dan apabila telah memenuhi 
dinyatakan memenuhi syarat masuk (MS) maka 

membuat surat usulan. 
 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 

Kepegawaian. 

. 

 

Mengirimkan surat usulan tersebut ke BKD 

Provisi Jawa Barat. 
. 
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No Komponen Keterangan 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengelola 
Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG/SIAP JABAR dan SKP. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Komputer, ATK, SIMPEG/SIAP JABAR 

2. Buku aturan kepegawaian 
3. Agenda surat keluar 

4. Buku penjagaan, Buku ekspedisi 
5. Cap stempel 

6. Tata Naskah Dinas 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pengajuan KARIS/KARSU 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Laporan perkawinan pertama (lampiran 1-A) Asli Scan; 

2. Daftar keluarga PNS (Lampiran XXVI) Asli Scan; 
3. Foto Copy Surat Nikah (dilegalisir KUA) Scan; 

4. Foto Copy Akta Cerai atau Akta Kematian untuk janda/duda 

(dilegalisir berwenang) scan; 
5. SK CPNS asli scan; 

6. SK PNS asli scan; 
7. Foto terbaru 3x2 sebanyak 3 lembar; 

8. Surat pengantar; 
9. Lembar periksa. 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (1 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat (Usulan Pengajuan karis/karsu ke BKD) 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 

Telpon/WA; 
2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat 
atau kantor regional badan kepegawaian negara di wilayah 

kerja masing-masing. 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 
Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Analisis Jabatan; 

6. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 

Meneliti berkas dan apabila telah memenuhi 

dinyatakan memenuhi syarat maka membuat 

surat usulan. 
 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 
Kepegum. 

. 

 

Setelah berkas di lengkapi di ajukan ke BKD 

oleh Subbag. Kepegawaian dan Umum. 
. 
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No Komponen Keterangan 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 
Tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat; 
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Barat; 
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 
119 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 

Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat; 
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 

Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemeintah Provinsi 
Jawa Barat; 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG dan SKP. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai; 
8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
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No Komponen Keterangan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Kartu ASKES/BPJS 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Foto Copy SPJ Daftar Gaji Terbaru (bukan perincian gaji);  

2. Foto Copy SK Pangkat terakhir; 

3. Pas foto 2×3 = 2 lembar (balita belum memakai foto);  
4. Foto Copy Surat Nikah; 

5. Foto Copy Akte kelahiran anak;  
6. Foto Copy KTP/Surat keterangan domisili (dari RT sampai 

dengan kelurahan);  
7. Surat keterangan masih kuliah terbaru (untuk anak usia 21 

tahun, maksimal 25 tahun);  

8. Kartu ASKES lama (peserta pindahan dari 
Kabupaten/Provinsi lain); 

2 

 

Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (1 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

Mengambil blanko ke ASKES/BPJS untuk 

disampaikan kepada PNS yang belum memiliki 
KARTU agar diisi beserta berkas persyaratan 

agar diisi beserta berkas persyaratan.  
 

Memeriksa surat usulan permintaan kartu 
Askes. Jika sudah benar beserta berkasnya akan 

diteruskan kepada Kepala. Jika belum akan 

dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan.  

Memeriksa berkas persyaratan, susunan 

keluarga. Kemudian diajukan kepimpinan untuk 

dikoreksi dan dicermati melalui Surat 

permintaan Kartu BPJS, Taspen. 

Menerima surat permintaan kartu ASKES/BPJS,  

yang sudah ditandatangani Kepala selanjutnya 

diberi nomor, cap stempel, diagendakan sebelum 
dikirim bersama kelengkapannya. 

Memeriksa ulang surat usulan permintaan kartu 
Askes. Jika sudah benar beserta berkasnya akan 

ditandatangani dan diteruskan ke BPJS/ASKES. 

Jika belum akan dikembalikan dan diperbaiki 

sesuai arahan. 

Menerima satu lembar Surat permintaan kartu 

sebagai arsip internal. 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 

Kepegum. 

Mengirimkan surat permintaan kartu ke 

ASKES/BPJS sesuai alamat surat. 
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No Komponen Keterangan 

5 Produk 
Layanan 

Surat (Usulan Pengajuan kartu ASKES/BPJS ke BKD) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 
Telpon/WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat 
atau kantor regional badan kepegawaian negara di wilayah 

kerja masing-masing. 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
4. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan;  
5. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi 

Jawa Barat; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang 

Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit 

Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha pada Organisasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG/SIAP JABAR dan SKP. 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Komputer, ATK, SIMPEG/SIAP JABAR; 

2. Buku aturan kepegawaian; 

3. Agenda surat keluar; 
4. Buku penjagaan, Buku ekspedisi; 

5. Cap stempel; 
6. Tata Naskah Dinas. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
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No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Kartu Pegawai (KARPEG) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja; 

2. Foto Copy SK CPNS; 

3. Foto Copy SK PNS 100 %; 
4. Foto Copy SK. Pangkat Terakhir; 

5. Foto Copy SK STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan Prajabatan); 

6. Foto Copy SK. Konversi NIP; 
7. Foto Hitam Putih (2x3 cm) sebanyak 4 lembar. 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (1 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Surat (Usulan Pengajuan Kartu Pegawai (Karpeg) ke BKD) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 
Telpon/WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat 
atau kantor regional badan kepegawaian negara di wilayah 

kerja masing-masing. 

Memeriksa surat usulan permintaan kartu 

KARPEG, KARIS, KARSU. Jika sudah benar 

beserta kelengkapannya akan diteruskan kepada 
Kepala. Jika belum akan dikembalikan dan 

diperbaiki sesuai arahan. 

Menerima surat permintaan kartu KARPEG, 

KARIS, KARSU yang sudah ditandatangani 

Kepala selanjutnya diberi nomor, cap stempel, 
diagendakan sebelum dikirim bersama 

kelengkapannya ke BKD. 

Menerima satu lembar Surat permintaan kartu 

sebagai arsip internal. 

Menerima surat untuk kemudian diberi nomor, 

cap stempel, sampul dan diagendakan sebelum 

diantar ke BKD dan disimpan sebagai arsip. 

Menyiapkan dan membuat surat usulan serta 

persyaratan kelengkapan untuk memperoleh 

KARPEG, KARSU, KARIS bagi yang belum 

memiliki. 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 

Kepegum. 

Mengirimkan surat permintaan kartu ke BKD. 
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No Komponen Keterangan 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 
Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 
4. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; 
5. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 

Tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Barat; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

119 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 
Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat; 
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 
Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemeintah Provinsi 

Jawa Barat; 
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 

Tentang Penambahan Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas 
Unit Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha Pada Organisasi 

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 
Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG dan SKP. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 
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No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir; 

2. Buku Penjagaan; 

3. Daftar Pegawai yang berhak menerima Kenaikan Gaji Berkala 
(KGB); 

4. Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); 
5. Konsep SK Kenaikan Gaji Berkala; 

6. Salinan SK Kenaikan Gaji berkala. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Berdasarkan tabel Penjagaan, PNS yang berhak 

memperoleh kenaikan gaji akan dibuatkan 
usulan kepada pimpinan satu bulan 

sebelumnya.  

Mencermati buku penjagaan terkait kenaikan 

gaji berkala bagi PNS yang berhak. 

Bendahara gaji melakukan pencermatan dan 

penelitian berkas usulan kenaikan gaji berkala 

apakah sudah sesuai dengan aturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

Membuat konsep, SK Gaji Berkala sesuai skala 
gaji yang berlaku untuk disampaikan kepada 

pimpinan terutama yang berkaitan dengan masa 

kerja sehingga diperoleh besaran rupiah yang 

benar. 

Mencermati dan memerika kembali usulan SK 

Gaji Berkala. Jika sudah benar akan 

ditandatangani dan diteruskan kepada DPPKA 
untuk peremajaan daftar gaji berkala Jika belum 

benar akan dikembalikan sesuai arahan. 

Menerima SK gaji berkala yang sudah 

ditandatangani Kepala kemudian diberi nomor, 
cap stempel, diagendakan dan diberikan satu 

lembar kepada asal surat apabila perlu 

digandakan atau foto copy sebelum dikirim dan 

diarsipkan. 

Mencermati dan memeriksa usulan SK Gaji 

Berkala. Jika sudah benar akan diparaf dan 

diteruskan kepada Kepala. Jika belum benar 

akan dikembalikan sesuai arahan. 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 

Kepegum. 

Menyampaikan salinan SK Kenaikan Gaji 

Berkala ke Bendahara Gaji Kantor untuk 

lampiran gaji dan PNS yang bersangkutan 
sebagai arsip pegawai. 
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No Komponen Keterangan 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

1 (satu) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat (Pengajuan Kenaikan gaji berkala) 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 

Telpon/WA. 
2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. 

7 Dasar 
Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara;  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 
2015 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan;  

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Kinerja dan Disiplin PegawaiPemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

6.  

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Menguasai aplikasi SIMPEG dan SKP.  

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 
8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Perpindahan PNS (Eksternal) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan pindah dari instansi asal (asli cap basah); 

2. Surat rekomendasi lolos butuh dari instansi yang 

dituju/menerima (asli cap basah); 
3. Fotocopy SK CPNS; 

4. Fotcopy SK PNS; 
5. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir; 

6. DP3 (2 tahun terakhir); 
7. Fotocopy Karpeg (kartu pegawai); 

8. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

dan sedang tidak tugas belajar dari kepala OP/ SKPD atau 
untuk lintas instansi/provinsi/kabupaten/kota dari pejabat 

pembina kepegawaian-nya; 
9. Surat keterangan tidak punya utang piutang dari 

bendaharawan gaji. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 
1. 7 hari kerja (untuk golongan I, II. Dan III) setelah berkas 

masuk 
2. 10  hari Kerja (Khusus Golongan IV) setelah berkas masuk 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Surat (Usulan Pengajuan proses perpindahan PNS  ke BKD) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 
Telpon/WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 
kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat 

atau kantor regional badan kepegawaian negara di wilayah 

kerja masing-masing. 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima membuat usul 

mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang 

bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan. 

Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan 

mutasi. 

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud, PPK intansi 

penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala 

BKN/Kepala Kantor Regional BKN (untuk lintas 

intansi/provinsi/kabupaten/kota) atau Kepala BKD Provinsi 

Jawa Barat (untuk lintas OPD) untuk mendapatkan 
pertimbangan teknis, yang diberikan paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi. 

 
 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 

Kepegawaian. 
 

Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor 

Regional BKN untuk lintas intansi/provinsi/kabupaten/kota) 

atau Kepala BKD Provinsi Jawa Barat (untuk lintas OPD), 

pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai 

kewenangannya. 
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No Komponen Keterangan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
4. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan;  
5. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi 

Jawa Barat; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 
119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit 
Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha pada Organisasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG/SIAP JABAR dan SKP. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Komputer, ATK, SIMPEG/SIAP JABAR 
2. Buku aturan kepegawaian 

3. Agenda surat keluar 
4. Buku penjagaan, Buku ekspedisi 

5. Cap stempel 
6. Tata Naskah Dinas 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan Rotasi PNS Internal 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nota Dinas Permohonan Mutasi Pegawai dari Kepala Bidang; 

2. Disposisi Pimpinan; 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat Keputusan (SK) Intern 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 
Umum atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 
3. Peraturan MENPAN-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan;  
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi 
Jawa Barat; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat; 

Kasubag. Kepegum melaporkan ke Sekretaris 

Dinas lalu mengundang para Kepala Bidang 

untuk membahas rotasi PNS internal dalam 

Rapat Pimpinan. 

Setelah terjadi kesepakatan, maka akan 

dibuatkan Surat Keputusan (SK) Mutasi yang 

diparaf oleh Sekretaris Dinas dan di tanda 
tangani Kepala Dinas. 

SK Mutasi diberi nomor dan di cap stempel, di 

photocopy sesuai jumlah pegawai yang di 

mutasi, dan di agendakan. 

Kasubbag. Kepegum menerima Nota Dinas 

Permohonan Mutasi Pegawai dari Kepala 
Bidang. 

 

SK Mutasi diumumkan lalu di distribusi ke 
pegawai yang dimutasi. 
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No Komponen Keterangan 

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit 
Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha pada Organisasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG/SIAP JABAR dan SKP. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Komputer, ATK, SIMPEG/SIAP JABAR 
2. Buku aturan kepegawaian 

3. Agenda surat keluar 
4. Buku penjagaan, Buku ekspedisi 

5. Cap stempel 
6. Tata Naskah Dinas 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PERLAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Pengajuan TASPEN 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pengantar Instansi; 

2. FC SK Capeg; 

3. KBG Terakhir; 
4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 

5. FC Kartu Keluarga/KP4/SKUMPTK. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat (permohonan TASPEN ke BKD) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Kepegawaian Umum/Analis Kepegawaian atau dapat melalui 
Telpon/WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan, dapat dikonsultasikan 
kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat 

atau kantor regional badan kepegawaian negara di wilayah 
kerja masing-masing. 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 sebagai tindak 
lanjutnya program Pensiun PNS dialihkan kepada PT TASPEN 

(PERSERO) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-
244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. 

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai 
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang ( 2 orang Analis Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi 

Kepegawaian, 1 orang Pengadministrasi Umum) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai aplikasi SIMPEG dan SKP. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

Meneliti berkas dan apabila telah memenuhi 

dinyatakan memenuhi syarat maka membuat 
surat usulan. 

 

Pegawai mengajukan kepada Kepala Subag 

Kepegawaian. 
 

Setelah melengkapi berkas persyaratan 

pengajuan TASPEN diajukan ke BKD. 

. 
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No Komponen Keterangan 

7. ID pegawai. 
8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Memfasilitasi Sarana dan Prasarana/Alat Perlengkapan Kantor 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nota Dinas Permintaan dari bidang-bidang untuk memfasilitasi 

sarana dan prasarana; 

2. Disposisi pimpinan; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Fasilitasi Sarana dan Prasarana/Alat Perlengkapan Kantor (ATK, 
Komputer, Laptop, Printer, Scanner, AC, dll) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum/Pengelola Barang atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat; 

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

8 Jumlah 

Pelaksana 

3 orang Pengelola Barang Milik Negara, 1 orang Pengadministrasi 

Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

Mengisi formulir permintaan barang.  
 

Pendistribusian barang dilakukan atas 

sepengetahuan Kasubbag. Kepegum sesuai nota 

dinas permintaan dengan disertai tanda 

terima/Berita Acara Serah Terima. 

Pengelola barang mengecek barang yang diminta. 

Apabila barang tersebut tersedia, maka akan di 
distribusikan. Apabila barang tersebut tidak ada, 

maka pengelola barang akan menginformasikan 

bahwa barang tersebut tidak tersedia. 

Menerima nota dinas permintaan dari bidang 

ke pengelola barang 

. 
 

Pengelola barang Mencatat pada buku induk 

semua barang yang telah diserahkan dan 

menyimpan tanda terima sebagai arsip dan 
bukti. 

. 

. 
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No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi E-persediaan; 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai; 
8. Buku Penjagaan; 

9. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pengajuan Perbaikan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nota Dinas Permintaan Perbaikan/Pemeliharaan dari bidang-

bidang; 

2. Disposisi pimpinan; 
 

 
 

 
 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum/Pengelola Barang atau dapat melalui Telpon/WA; 

Mengisi formulir perbaikan/pemeliharaan 

barang.  
 

Penggantian atau pembelian barang dilakukan 
atas sepengetahuan Kasubbag. Kepegum sesuai 

dengan disertai tanda terima. 

Teknisi mengecek barang yang akan diperbaiki. 

Apabila barang tersebut masih bisa diperbaiki, 

maka teknisi akan memperbaiki dan 
membutuhkan waktu beberapa hari. Apabila 

barang tersebut tidak dapat diperbaiki, maka 

teknisi akan menginformasikan ke pengelola 

barang. Pengelola barang akan menginventarisir 

apakah barang itu dapat dibeli pada tahun 

berjalan atau akan diganti dengan yang baru. 

Pengelola barang menerima, menyimpan barang 

hasil pengadaan/pembelian dan 

membukukannya dalam beberapa kartu 

(inventaris, kendali). 

Barang diserahkan kepada teknisi sesuai dengan 
Nota Dinas permintaan perbaikan/pemeliharaan 

dari bidang disertai tanda terima/Berita Acara 

Serah terima. 

Menerima nota dinas permintaan 

perbaikan/pemeliharaan dari bidang ke 

pengelola barang/teknisi. 

. 
 

Pengelola barang mencatat pada buku induk 

semua barang yang telah diserahkan dan 

menyimpan tanda terima sebagai arsip dan 

bukti. 

. 
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No Komponen Keterangan 

7 Dasar 
Hukum 

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat 

8 Jumlah 

Pelaksana 

3 orang Pengelola Barang Milik Negara, 1 orang Pengadministrasi 

Umum, 1 orang tenaga ahli (IT/Jaringan) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi E-persediaan; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai; 

8. Buku Penjagaan; 
9. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 
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No Komponen Keterangan 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Pengajuan Peminjaman Sarana dan Prasarana (Aula, Ruang 
Rapat, Kendaraan Dinas, Laptop, In Focus, Supir) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nota Dinas Peminjaman Sarana dan Prasarana (Aula, 

Kendaraan Dinas, Laptop, In Focus, Supir) dari bidang-bidang; 

2. Disposisi pimpinan; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (7 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 
Umum/Pengelola Barang atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

3 orang Pengelola Barang Milik Negara, 1 orang Pengadministrasi 
Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

Mengisi formulir peminjaman Sarana dan 

Prasarana (Aula, Ruang Rapat, Kendaraan 

Dinas, Laptop, In Focus, Supir). 
 

Pengelola barang mencatat pada buku induk 

semua barang yang telah diserahkan dan 

menyimpan tanda terima sebagai arsip dan 

bukti. 

Pengelola barang mengecek kebutuhan dan 

menginventarisir yang akan dipinjam. Apabila 

sarpras tersebut belum ada yang meminjam, 

maka akan diberikan peminjaman. Apabila 

sarpras tersebut ada yang meminjam, maka 
pengelola barang akan menginformasikan ke 

peminjam. 

Menerima nota dinas peminjaman Sarana dan 
Prasarana (Aula, Ruang Rapat, Kendaraan 

Dinas, Laptop, In Focus, Supir).. 

. 
 

Pengelola Barang melaporkan dilampiri catatan 

kepada pimpinan bahwa sudah difasilitasi. 
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No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi E-persediaan; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai; 

8. Buku Penjagaan; 
9. Papan Billboard; 

10. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 

 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jabatan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nota Dinas Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas dari bidang; 

2. Dokumen STNK yang akan diperpanjang; 
3. Disposisi pimpinan; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (1 hari kerja) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Dokumen STNK 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian 

Umum/Pengelola Barang atau dapat melalui Telpon/WA; 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

3 orang Pengelola Barang Milik Negara, 1 orang Pengadministrasi 
Umum 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

Mengajukan perpanjangan STNK ke Kasubbag. 

Kepegum lalu di tindak lanjuti melalui 
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk 

mengeluarkan biaya perpanjangan. 
 

Menyerahkan STNK yang sudah di perpanjang ke 

bidang yang mengajukan. 

Pengelola barang melakukan perpanjangan STNK 
tahunan ke Samsat dengan membawa surat 

pengantar dari Dinas. 

Apabila perpanjangan STNK 5 tahun sekali maka 

kendaraan dinas tersebut harus dibawa ke 

Samsat untuk gesek nomor mesin. 

Menerima Nota Dinas Perpanjangan STNK 

Kendaraan Dinas dari bidang. 

Pengelola Barang melaporkan dilampiri catatan 

kepada pimpinan bahwa sudah difasilitasi. 
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No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Kendaraan bermotor; 
2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

3. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
4. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

5. ID pegawai; 

6. Buku Penjagaan; 
7. Papan Billboard; 

8. Alat Tulis Kantor. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Penerbitan SPM-GU (Surat Perintah membayar Ganti Uang) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen DPA dan SPD SOPD 

2. Konsep SPP GU 
3. Draft SPM GU 

4. Buku Agenda Surat Keluar 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mengajukan konsep pengajuan SPP-GU ke PPTK  kerja untuk 

diteliti dan dicermati beserta kelengkapan dokumen lainya 

meliputi:  

 Surat pengantar , Ringkasan , Rincian SPP-GU 

 Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) 

 Surat Pengantar SPM 
 SPTJB GU 

 Surat Permintaan Membayar 

 Surat Pengantar Permohonan SP2D 

 Rekap Pajak 

 Salinan SPD  

 Surat pernyataan PA-KPA 

 

Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPM-GU . Jika 

sudah benar diberi paraf untuk diteruskan ke PA-KPA 

dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki 

 

Menerima konsep pengajuan SPM-GU yang sudah di paraf 
dan mengajukan ke PA-KPA untuk ditandatangani 

 

Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPM-GU Jika sudah 
benar diberi tandatangan dan jika belum dikembalikan 

untuk diperbaiki 

 

Menerima dan menyampaikan SPM-GU untuk 

dikirim ke PPKD-BUD 

 

Menyiapkan, mencermati SPD dan DPA 
khususnya aliran kas dan komponen 

belanjanya 

Membuat konsep pengajuan SPP- GU untuk mengganti 

uang persediaan yang telah digunakan beserta rinciannya 

apabila SPJ baik UP maupun GU sudah mencapai 75 % 

Membuat konsep pengajuan SPP- GU untuk mengganti 

uang persediaan yang telah digunakan beserta rinciannya 

apabila SPJ baik UP maupun GU sudah mencapai 75 % 

Menyimpan lembar ke-tiga SPM-GU sebagai 
arsip 
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No Komponen Keterangan 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (2 Jam 45 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

SPM GU 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Keuangan dan aset dapat melalui Telpon / WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam instansi 
daerah, dapat di konsultasikan kepada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Barat.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali , Terakhir Dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah  
4. Permendagri No.  55 Tahun 2008 tentang Tata Penatausahaan 

dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Serta Pelaporannya 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang (1 orang Pengadministrasi Umum, 1 orang Bendahara 

Pengeluaran) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D3 Akuntansi/Manajemen;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang ber-AC dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, ATK dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 
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No Komponen Keterangan 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Penerbitan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen DPA dan SPD SOPD 

2. Konsep SPP LS 
3. Draft SPM LS 

4. Buku Agenda Surat Keluar 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (2 Jam 45 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

SPM-LS 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Keuangan dan aset dapat melalui Telpon / WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam instansi 
daerah, dapat di konsultasikan kepada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali , Terakhir Dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah  
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
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No Komponen Keterangan 

5. Permendagri No.  55 Tahun 2008 tentang Tata Penatausahaan 
dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Serta Pelaporannya 

8 Jumlah 
Pelaksana 

3 orang (1 orang Pengadministrasi Umum, 1 orang Bendahara 
Pengeluaran, 1 orang verifikatur) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang ber-AC dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server, Komputer, smart phone, ATK dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 

ketersediaan APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Penerbitan SPM-UP (Surat Perintah Membayar Uang Persediaan) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen DPA dan SPD SOPD 

2. Konsep SPP-UP 
3. Draft SPM-UP 

4. Buku Agenda Surat Keluar 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (2 Jam 45 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

SPM-UP 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Keuangan dan aset dapat melalui Telpon / WA; 
2. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam instansi 

daerah, dapat di konsultasikan kepada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali , Terakhir Dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  55 Tahun 2008 

tentang Tata Penatausahaan dan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Pelaporannya  

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
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No Komponen Keterangan 

8 Jumlah 
Pelaksana 

3 orang (1 orang Pengadministrasi Umum, 1 orang Bendahara 
Pengeluaran, 1 orang verifikatur) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang ber-AC dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, ATK dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Penerbitan SPM-TU (Surat Perintah Membayar Tambah Uang) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen DPA dan SPD SOPD 

2. Konsep SPP-TU 
3. Draft SPM-TU 

4. Buku Agenda Surat Keluar 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (2 Jam 45 menit) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

SPM-TU 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Keuangan dan aset dapat melalui Telpon / WA; 
2. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam instansi 

daerah, dapat di konsultasikan kepada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali , Terakhir Dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  55 Tahun 2008 
tentang Tata Penatausahaan dan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Pelaporannya  
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 
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No Komponen Keterangan 

8 Jumlah 
Pelaksana 

3 orang (1 orang Pengadministrasi Umum, 1 orang Bendahara 
Pengeluaran, 1 orang verifikatur) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA;  

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang ber-AC dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server, Komputer, smart phone, ATK dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Informasi Keuangan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen Verifikasi SPJ 

2. Dokumen Pembayaran Gaji 
3. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 

4. Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

3 hari kerja  

Jam kerja 08.00 - 16.00  

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Dokumen informasi keuangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Keuangan dan aset dapat melalui Telpon / WA; 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan instansi daerah, 

dapat di konsultasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali , Terakhir Dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

Sekretaris Perangkat Daerah 

mendisposisikan/menugaskan pejabat/pegawai 

yang berkompeten untuk memberikan informasi 
 

Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan 
tugas memberikan informasi kepada pengguna 

layanan (pemohon informasi) 

 

Menyiapkan, mencermati dokumen keuangan 

Pengguna layanan informasi menyampaikan surat 

resmi ditujukan kepada Perangkat Daerah perihal 
dokumen keuangan atau sesuai informasi yang 

dibutuhkan 

Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan 

kepada Sekretaris Perangkat Daerah 

Menerima informasi keuangan sesuai yang 
dibutuhkan 
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No Komponen Keterangan 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  55 Tahun 2008 
tentang Tata Penatausahaan dan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Pelaporannya  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
5. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Barat; 
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2014 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang (1 orang Pengadministrasi Umum, 1 orang Bendahara 
Pengeluaran, 1 orang verifikatur, 1 orang penata laporan 

keuangan) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D3 Akuntansi/Manajemen;  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang ber-AC dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server, Komputer, smart phone, ATK dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan 
Aset; 

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset diawasi oleh 

Sekretaris Dinas; dan 
c. Sekretaris Dinas diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 

ketersediaan APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
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3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 
2.  

 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pengajuan Penyusunan Anggaran (RKA dan DPA) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Lembaran pagu indikatif  
2. Surat Usulan dari Bidang 

3. TOR 
4. RAB 

5. Dokumen pendukung  
6. Softcofy dan hardcopy RKA dan DPA 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. JF Perencanaan Ahli Muda menerima Pagu Indikatif dari 
Bappeda kemudian didistribusikan ke masing-masing Bidang 

dan Sekretariat. 

Pagu indikatif 

Selesai 

Usulan 

Rekapitulasi 

Aplikasi 

RKA SKPD 

Pembahasan DPRD 

Mendagri  

Posting DPA 

Distribusi ke Bidang 
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2. Bidang/Sekretariat menyusun usulan kegiatan dan anggaran 
kemudian menyerahkannya ke Subbag Perencanaan dan 

Pelaporan. 
3. JF Perencanaan Ahli Muda mengumpulkan, memeriksa 

kesesuaian dengan pagu indikatif, tupoksi, cascading dan 

indikator kinerja kemudian merekapitulasi usulan kegiatan 
dan anggaran dari masing-masing bidang. 

4. Apabila usulan kegiatan dan anggaran lengkap diproses 
dalam Aplikasi RKA sebagai bahan penyusunan RKA SKPD, 

jika usulan tidak lengkap akan dikembalikan ke masing-
masing bidang/sekretariat. 

5. JF Perencanaan Ahli Muda membuat dan menyusun bahan 
RKA SKPD kemudian didistribusikan ke Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD.) 

6. TAPD melaksanakan pembahasan RKA SKPD dan 
disampaikan ke DPRD Provinsi 

7. DPRD Provinsi melaksanakan pembahasan RKA SKPD dan 
disampaikan ke Mendagri 

8. Mendagri melaksanakan pembahasan RKA SKPD dan 
disampaikan ke TAPD 

9. Biro Keuangan mem-Posting DPA dan didistribusikan ke 

Kepala Badan (Subag Perencanaan dan Pelaporan) 
10. Kepala Dinas menandatangani Dokumen DPA  

11. JF Perencanaan Ahli Muda akan menggandakan DPA, 
disimpan dan didistribusikan ke masingmasing Bidang/ 

Sekretariat 
12. Bidang/Sekretariat membuat Juklak/Juknis untuk 

pelaksanaan kegiatan 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Mengikuti Jadwal TAPD 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

RKA dan DPA 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 
Perencanaan melalui Telpon / WA 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan penganggaran OPD, dapat 
di konsultasikan kepada Tim TAPD  

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat. 
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9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang ( 2 Orang Operator, 1 Orang Analis Perencanaan program 
dan Penganggaran, 1 Orang Analis perencanaan) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D3 untuk Operator  
2. Pendidikan terakhir minimal S1 untuk Analis 

3. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

4. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
5. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
6. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

7. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

4. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
5. Jaringan internet; 

6. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 
a. Pelaksana diawasi oleh JF Perencanaan Ahli Muda; 

b. JF Perencanaan Ahli Muda diawasi oleh Sekretaris Dinas;  
c. Sekretaris Dinas diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 

ketersediaan APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Penyediaan Informasi Perencanaan dan Laporan Evaluasi (PK, 

RENJA, LAKIP dan LKPJ) 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen Renstra 

2. Dokumen Renja 
3. Dokumen DPA  

4. Laporan Realisasi Anggaran 
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

6. Perangkat Komputer 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

         
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1. Kepala Dinas memerintahkan penyusunan Dokumen   

2. Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari 
masing-masing bidang dan sekretariat 

3. Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi 
kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat 

4. Menghimpun format data dan informasi kinerja, menganalisis 

dan mengevaluasi data yang terkumpul dari masing- masing 
bidang dan sekretariat 

5. Membuat draft dokumen  
6. Mengkoreksi draft dokumen  

7. Menyampaikan draft dokumen kepada Kepala Dinas untuk 
dikoreksi 

8. Koreksi dan penandatangan dokumen oleh Kepala Dinas 

apabila tidak ada perbaikan isi dokumen 
9. Menyampaikan dokumen yang telah ditandatangani Kepala 

Dinas ke OPD terkait untuk di evaluasi 
10. Evaluasi dokumen oleh OPD terkait 

11. Revisi Dokumen sesuai hasil koreksi dari OPD terkait 
12. Penandatangan kembali dokumen hasil koreksi OPD terkait 

Penandatanganan dokumen 

Penyampaian dokumen ke 

OPD terkait 

Distribusi 

Evaluasi OPD terkait 

Revisi Dokumen 

Penyusunan 
dokumen 
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13. Menggandakan dan mendistribusikan Dokumen ke masing 
masing seksi dan OPD terkait yang selanjutnya digandakan, 

distribusikan dan diarsipkan 
14. Menerima dokumen dan menyimpannya sebagai dokumen 

arsip  

Ket: (Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat) 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Sesuai dengan dokumen yang dibuat 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Renstra, Renja, PK, LAKIP DAN LKPJ 

6 Penanganan 

Pengaduan 

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag 

Perencanaan melalui Telpon / WA 

2. Permasalahan dalam pelaksanaan penganggaran OPD, dapat di 
konsultasikan kepada OPD terkait  

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme. 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang (2 Orang Analis Perencanaan program dan Penganggaran, 

2 Orang Analis perencanaan) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal S1  
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 

3. Komputer dan Printer; 
4. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

5. Jaringan internet; 
6. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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a. Pelaksana diawasi oleh JF Perencanaan Ahli Muda; 
b. JF Perencanaan Ahli Muda diawasi oleh Sekretaris Dinas;  

c. Sekretaris Dinas diawasi oleh Kepala Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan 
APAR di tempat pelayanan, cctv, mesin antrian 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 

 



 

 

 

BIDANG 
PENGEMBANGAN DAN 
PROMOSI 
 

8 JENIS LAYANAN 

STANDAR 
PELAYANAN 
dinas penanaman 

modal dan 

pelayanan terpadu 

satu pintu provinsi 

jawa barat 

 

CONTACT 

PHONE: 
(022) 73515000 

 

WEBSITE: 
www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

 

EMAIL: 
dpmptsp@jabarprov.go.id 

 

 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


 

 

  
JENIS STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI 
JAWA BARAT 

 

No Jenis pelayanan 

 1. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Fasilitasi Informasi Peta Potensi dan peluang Investasi di Jawa Barat 

3. Fasilitasi Informasi Investasi 
4. Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Investasi 

5. Fasilitasi Publikasi Website 
6. Fasilitasi Kunjungan Kerja 

7. Fasilitasi Pendampingan Investor 
8. Fasilitasi Informasi PMPTSP 

9. Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Fasilitasi Konsultasi/Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal 
dan PTSP 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan dari Pihak Internal/Eksternal. 

2. Surat Perintah Dinas tentang koordinasi/konsultasi. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. Pemohon Internal/Eksternal mengajukan surat permohonan 
kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov Jawa  

Barat. 
2. Pimpinan (Kepala/Sekretaris Dinas) membuat disposisi atas 

permohonan yang diajukan, sesuai Tupoksi Pengembangan 

kebijakan PM dan PTSP pada Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi. 

3. Koordinator Tim Urusan Bangprom memerintahkan kepada 
Ketua Tim Pengembangan dan Kebijakan untuk membuat 

telaaf dan analisa atas permohonan yang diajukan. 
4. Pelaksana (Analis, Penyusun dan Pengolah) pada Tim 

Pengembangan dan Kebijakan membantu Ketua Tim dalam 

merumuskan, menganalisa dan menjawab terkait permohonan 
yang diajukan. 

5. Pelaksana (Analis, Penyusun dan Pengolah) menyusun/ 
melaporkan jawaban/data kepada pimpinan secara tertulis 

dan atau lisan. 
6. Koordinator Tim Urusan Bangprom/Ketua Tim Pengembangan 

dan Kebijakan memberikan jawaban/ pendampingan atas 
permohonan yang diajukan. 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

1 hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Surat/Informasi pengembangan PMPTSP 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  

1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 
2. Telp: 02273515000 

3. Fax: 02273515151 

4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

Surat 

permohonanaa

nn 

Ya 

Tida

kkkk

a 

Proses 

Jawaban 

konsultasi 

selesai 
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5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 
6. Call center:  02221125000 

 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah. 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2011 

tentang Penanaman Modal. 
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2014 tentang 

Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal 

8 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang  

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III semua jurusan diutamakan 

sesuai kompetensi bidang Kebijakan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang memiliki korelasi 
dengan bidangnya. 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan publik; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan, Regulasi Penanaman 
Modal dan PTSP; 

5. Memahami peraturan teknis Investasi dan PTSP. 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai minimal 1 bahasa asing Lisan dan Tulisan. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang rapat dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Pengembangan dan 
kebijakan; 

b. Ketua Tim Pengembangan dan Kebijakan diawasi oleh 
Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi; dan 

c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

diawasi oleh Kepala Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
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3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Konsultasi/Koordinasi Pengembangan PMPTSP 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan dari Pihak Internal/Eksternal. 

2. Surat Perintah Dinas tentang koordinasi/konsultasi. 
 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. Pemohon Internal/Eksternal mengajukan surat permohonan 

kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov Jawa  

Barat. 
2. Pimpinan (Kepala/Sekretaris Dinas) membuat disposisi atas 

permohonan yang diajukan, sesuai Tupoksi Pengembangan 
kebijakan PM dan PTSP pada Koordinator Tim Urusan 

Pengembangan dan Promosi. 
3. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

memerintahkan kepada Ketua Tim Pengembangan dan 

Kebijakan untuk membuat telaah dan analisa atas 
permohonan yang diajukan. 

4. Pelaksana (Analis, Penyusun dan Pengolah) pada Tim 
Pengembangan dan Kebijakan membantu Ketua Tim dalam 

merumuskan, menganalisa dan menjawab terkait permohonan 
yang diajukan. 

5. Pelaksana (Analis, Penyusun dan Pengolah) menyusun/ 
melaporkan jawaban/data kepada pimpinan secara tertulis 

dan atau lisan. 

6. Koordinator Tim Urusan/Ketua Tim memberikan jawaban/ 
pendampingan atas permohonan yang diajukan. 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

1 hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat/Informasi pengembangan PMPTSP 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  

1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 
2. Telp 02273515000 

3. Fax 02273515151 
4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

Surat 

permohonan 

Ya 

Tida

kkkk

a 

Proses 

Jawaban 

konsultasi 

selesai 
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5. e-mail    : dpmptsp@jabar.go.id 
6. call center 02221125000 

7 Dasar 

Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah. 
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2011 

tentang Penanaman Modal. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2014 tentang 
Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.  

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang  

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III semua jurusan diutamakan 
sesuai kompetensi bidang Kebijakan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang memiliki korelasi 

dengan bidangnya. 
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan publik; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan, Regulasi Penanaman 

Modal dan PTSP; 
5. Memahami peraturan teknis Investasi dan PTSP. 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
7. Menguasai minimal 1 bahasa asing Lisan dan Tulisan. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang rapat dan/atau meja kerja; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Pengembangan dan 

kebijakan; 
b. Ketua Tim Pengembangan dan kebijakan diawasi oleh 

Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi; dan 
c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Informasi Investasi 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Fasilitasi Informasi Investasi dari Instansi/ 

Stake Holder/ Project Owner Terkait 

2. Permohonan lisan dari Instansi/ Stake Holder/ Project Owner 
Terkait 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur 

 

 
 

1. Instansi/ Stake Holder/ Project Owner Terkait menyampaikan 

surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP/ Permohonan lisan yang ditujukan kepada Kepala 

Dinas PMPTSP  

2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi/Ketua Tim Promosi dan 

Kerjasama; 
3. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

memerintahkan kepada Ketua Tim Promosi dan Kerjasama 
untuk membuat telaah dan analisa atas permohonan yang 

diajukan; 

4. Ketua Tim Promosi dan Kerjasama menelaah dan menganalisa 
permohonan fasilitasi informasi investasi yang disampaikan; 

5. Pelaksana (Analis,Penyusun dan Pengolah) pada Tim Promosi 
dan Kerjasama membantu Ketua Tim dalam merumuskan, 

menganalisa dan menyiapkan bahan-bahan fasilitasi 
informasi investasi (materi, buku, booklet) yang diperlukan; 

6. Pelaksanaan Fasilitasi Informasi Investasi 
 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

1 s.d 3 hari kerja  

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Fasilitasi Pelayanan Informasi Investasi 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui Ketua Tim Promosi dan 

Kerjasama 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah; 

Pengajuan/ 
Permohonan 

Verifikasi 

Ya/Tida
k 

Selesai 

Pemberian 
informasi 

investasi 

Ya 

Tidak 
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3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 
4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman 

Modal; 

5. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; 

6. Peraturan Gubernur No.62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, 
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

8 Jumlah 
Pelaksana 

(Analis Pemasaran dan Kerjasama 1 orang  dan Analis 
Penanaman Modal 1 orang, Analis Publikasi 1 orang, Penyusun 

Promosi dan Kerjasama 1 orang, Pengelola Promosi dan 

Kerjasama 1 orang) 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III semua jurusan diutamakan 
sesuai kompetensi bidang Promosi Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang memiliki korelasi 
dengan bidangnya; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami dan mengetahui informasi mengenai potensi dan 

peluang investasi di Jawa Barat; 
4. Memahami peraturan teknis Investasi dan PTSP; 

5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  
6. Menguasai minimal 1 bahasa asing Lisan dan Tulisan. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang rapat dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Promosi dan Kerjasama; 
b. Ketua Tim Promosi dan Kerjasama diawasi oleh Koordinator 

Tim Urusan Pengembangan dan Promosi; dan 

c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 
diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
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3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
  

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Investasi 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan Surat permohonan untuk menjalin kerjasama dari Instansi / 
Pihak Ketiga 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
1. Instansi/ Pihak Ketiga menyampaikan surat permohonan yang 

ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP 

2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi/Ketua Tim Promosi dan 

Kerjasama; 
3. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

memerintahkan kepada Ketua Tim Promosi dan Kerjasama 
untuk membuat telaah dan analisa atas permohonan yang 

diajukan; 

4. Ketua Tim Promosi dan Kerjasama menelaah dan menganalisa 
permohonan fasilitasi kerjasama investasi yang disampaikan; 

5. Pelaksana (Analis,Penyusun dan Pengolah) pada Tim Promosi 
dan Kerjasama membantu Ketua Tim dalam merumuskan, 

menganalisa dan menyiapkan administrasi dan koordinasi 
dengan instansi/ pihak ketiga yang terkait kerjasama dan 

dikerjasamakan untuk perjanjian kerjasama investasi; 
6. Penandatanganan dan Pengimplementasian Kerjasama 

Investasi 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

 30 hari kerja (tergantung dengan proses koordinasi dengan 

instansi/ pihak ketiga yang dikerjasamakan ) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

Pengajuan/ 
Permohonan 

Pengkajian 

Permohonan 

Ya/Tida
k 

Selesai 

Permintaan surat 
Fasilitasi kerjasama 
dan surat kuasa ke 

Biro PMKSM 

Koordinasi 
dengan pihak 

terkait 
kerjasama 

Internal Eksternal 

Ya 

Tidak 

Konsultasi draft final 
dengan pihak yang 

akan bekerjasama 

Tentukan tanggal 
penandatanganan 

kerjasama 

Mempertemukan 

dengan pihak terkait 

Tidak 
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5 Produk 
Layanan 

Perjanjian Kerjasama (PKS)  

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui Kepala Seksi Promosi dan 

Kerjasama 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah; 
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar 

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman 
Modal; 

5. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; 
6. Peraturan Gubernur No.62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, 

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

(Analis Pemasaran dan Kerjasama 1 orang  dan Analis 

Penanaman Modal 1 orang, Analis Publikasi 1 orang, Penyusun 
Promosi dan Kerjasama 1 orang, Pengelola Promosi dan 

Kerjasama 1 orang) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III semua jurusan diutamakan 

sesuai kompetensi bidang Promosi Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang memiliki korelasi 

dengan bidangnya; 
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami dan mengetahui informasi mengenai potensi dan 

peluang investasi di Jawa Barat; 

4. Memahami peraturan teknis Investasi dan PTSP; 
5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang rapat dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Promosi dan Kerjasama; 
b. Ketua Tim Promosi dan Kerjasama diawasi oleh Koordinator 

Tim Urusan Pengembangan dan Promosi; dan 
c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
  

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Publikasi Website 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan Informasi mengenai potensi investasi yang siap ditawarkan 
(kajian) 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
1. Penujukan pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan 

publikasi; 
2. Pembuatan dokumen kontrak melalui pejabat pengadaan; 

3. Kepala Dinas mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi/ketua Tim Promosi dan 

Kerjasama; 
4. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

memerintahkan kepada Ketua Tim Promosi dan Kerjasama 

untuk membuat telaah dan analisa atas permohonan 
publikasi berita yang diajukan; 

5. Ketua Tim Promosi dan Kerjasama menelaah dan menganalisa 
permohonan publikasi berita yang disampaikan; 

6. Pelaksana (Analis,Penyusun dan Pengolah) pada Tim Promosi 
dan Kerjasama membantu Ketua Tim dalam merumuskan, 

menganalisa dan menyiapkan untuk publikasi berita melalui 
website; 

7. Pelaksanaan Publikasi di website  

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

1 hari kerja (sesuai dengan lama proses analisis) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Fasilitasi Publikasi Website  

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui Kepala Seksi Promosi dan 

Kerjasama 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; 

Pengajuan/ 
Permohonan 

Daftar/ 
Login 

Ya/Tida
k 

Selesai 

Posting berita 

Verifikasi 

Via Website Via Manual 

Ya 

Tidak 

Verifikasi 

Upload 

Design 

Ya/Tida
k 

Tidak 

Upload 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

3. Peraturan Presiden No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 
Daerah; 

4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman 

Modal; 
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Koordinasi Kerja Sama Daerah; 
6. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; 
7. Peraturan Gubernur No.62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, 

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

(Analis Pemasaran dan Kerjasama 1 orang  dan Analis 
Penanaman Modal 1 orang, Analis Publikasi 1 orang, Penyusun 

Promosi dan Kerjasama 1 orang, Pengelola Promosi dan 
Kerjasama 1 orang) 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III semua jurusan diutamakan 

sesuai kompetensi bidang Promosi Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang memiliki korelasi 

dengan bidangnya; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami dan mengetahui informasi mengenai administrasi 
pemerintahan pengajuan kerjasama investasi; 

4. Memahami peraturan teknis Investasi dan PTSP; 
5. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang rapat dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Promosi dan Kerjasama; 

b. Ketua Tim Promosi dan Kerjasama diawasi oleh Koordinator 
Tim Urusan Pengembangan dan Promosi; dan 

c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 
diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 
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2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
  

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Kunjungan Kerja 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan melakukan kunjungan dari Pimpinan 

Instansi/Lembaga. 

2. Permohonan Resmi dari pihak yang membutuhkan. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
         

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. Instansi yang akan melakukan kunjungan menyampaikan 
surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

PMPTSP Jabar 
2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 

Pengembangan dan Promosi/Ketua Tim Fasilitasi 

3. Ketua Tim Fasilitasi melakukan koordinasi kepada pemohon 
(memastikan kunjungan terkait waktu kunjungan, jumlah 

orang, maksud dan tujuan kunjungan) dan koordinasi dengan 
bidang-bidang pada dinas PMPTSP sesuai dengan tujuan 

kunjungan 
4. Ketua Tim Fasilitasi menyiapkan sarana prasarana untuk 

penerimaan, dan menyiapkan materi terkait Pengembangan 

dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP. 
 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

1 hari kerja (sesuai dengan lama kunjungan) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Penerimaan Kunjungan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Datang langsung atau melalui fax dan telpon  

Tujuan Kunjungan 

Memastikan dan waktu 

penerimaan  kunjungan 

Selesai 

Pemohon 

Berkordinasi dengan 

Bidang Lain sesuai Maksud 

dan tujuan Kunjungan 

Menyiapkan sarana 

prasaran dan materi 
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No Komponen Keterangan 

7 Dasar 
Hukum 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8 Jumlah 
Pelaksana 

7 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III 
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan, Regulasi Penanaman 

Modal dan PTSP,; 
5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang rapat; 

2. Komputer, Laptop, Infocus dan Printer; 
3. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

4. Jaringan internet; 
5. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Fasilitasi; 
b. Ketua Tim Fasilitasi diawasi oleh Koordinator Tim Urusan 

Pengembangan dan Promosi; dan 
c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

diawasi oleh Kepala Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Pendampingan Investor 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan melakukan Pendampingan dari Pimpinan 

Instansi/Lembaga. 

2. Permohonan Resmi dari pihak yang membutuhkan. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
         

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1. Instansi / Perusahaan yang akan melakukan pendampingan 

menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada 
Kepala Dinas PMPTSP Jabar 

2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi/Ketua Tim Fasilitasi 

3. Ketua Tim Fasilitasi melakukan koordinasi kepada pemohon 
(memastikan pendampingan terkait waktu kunjungan, jumlah 

orang, maksud dan tujuan pendampingan) dan koordinasi 

Instansi / Perusahaan sesuai dengan tujuan pendampingan 
4. Ketua Tim Fasilitasi menyiapkan sarana prasarana untuk 

pendampingan dan menyiapkan materi terkait Pengembangan 
dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP. 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

1 hari kerja (sesuai dengan lama pendampingan) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Penerimaan Pendampingan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Datang langsung atau melalui telpon  

7 Dasar 

Hukum 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8 Jumlah 
Pelaksana 

7 orang 

Tujuan Pendampingan 

Memastikan dan waktu 

Pendampingan 

Selesai 

Pemohon 

Berkordinasi dengan Intansi 

/ Perusaan sesuai maksud 

dan tujuan Pendampingan 

Menyiapkan sarana 

prasaran dan materi 
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No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III 
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan, Regulasi Penanaman 
Modal dan PTSP,; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Kendaraan; 
2. Komputer, Laptop, Infocus dan Printer; 

3. Jaringan internet; 

4. ID pegawai. 
 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Fasilitasi; 

b. Ketua Tim Fasilitasi diawasi oleh Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi; dan 

c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

diawasi oleh Kepala Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan pendampingan dilakukan secara rutin 

dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Informasi PMPTSP 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Permohonan informasi bisa dilakukan oleh Pimpinan atau 

yang di beri kuasa oleh perusahaan, instansi/lembaga, 

assosiasi atau perorangan yang memerlukan informasi 
PMPTSP. 

2. Datang langsung atau melalui telpon. 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

a. Pemohon datang ke loket 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Pemohon menyampaikan permohonan terkait dengan 

perizinan yang dibutuhkan kepada petugas loket. 
2. Apabila sudah cukup informasi yang di berikan di loket 

proses selesai 
3. Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut petugas loket 

berkordinasi dengan unit kerja lain.  
4. Informasi selesai 

 
b. Pemohon Melalui Telpon 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Pemohon 

Petugas Menerima dan 

Melakukan Telaaahan  

Kordinasi Dengan 

Unit Kerja Terkait 

Selesai 

Petugas Menerima 

dan melakukan 

telaahaan   

Kordinasi Dengan 

Unit Kerja Terkait 

Selesai 

Pemohon 
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No Komponen Keterangan 

1. Pemohon menyampaikan permohonan terkait dengan 
perizinan yang dibutuhkan kepada petugas loket. 

2. Petugas menerima pemohon informasi lewat telpon 
langsung sampai proses selesai. 

3. Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut petugas akan 

berkordinasi dengan unit kerja lain. 
4. Selesai 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

10 menit/hari 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Informasi PMPTSP 

6 Penanganan 
Pengaduan 

1. Datang Langsung ke kantor PMPTSP Jabar dan Telpon 
2. Alat Komunikasi Elektronik (tlp, email, fax dan Web dll) 

7 Dasar 

Hukum 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 
Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang 

 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan, Regulasi Penanaman 
Modal dan PTSP,; 

5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang Loket dan Ruang Konsultasi; 
2. Ruang dan rak arsip; 

3. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Fasilitasi; 

b. Ketua Tim Fasilitasi diawasi oleh Koordinator Tim Urusan 
Pengembangan dan Promosi; dan 

c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 
diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
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No Komponen Keterangan 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan Surat permohonan dari Pihak Internal/Eksternal (perorangan, 

komunitas, lembaga, dll) 
 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. Pemohon Internal/Eksternal mengajukan surat permohonan 

kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov Jawa  

Barat, permohonan disampaikan minimal 3 hari sebelum 
pelaksanaan 

2. Pimpinan (Kepala/Sekretaris Dinas) membuat disposisi atas 
permohonan yang diajukan, sesuai kepada Koordinator Tim 

Urusan Pengembangan dan Promosi. 
3. Koordinator Tim Urusan Bangprom memerintahkan kepada 

Ketua Tim Pengembangan dan Kebijakan untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan 
menugaskan Anggota Tim Fasilitasi NIB  

4. Pelaksana Tim pada Tim Fasilitasi NIB membantu Ketua Tim 
dalam merumuskan, menganalisa dan menjawab terkait 

permohonan yang diajukan. 
5. Pelaksana Tim melakukan coordinator kepada pihak terkait 

(Bidang Pelayanan, Sekretariat, tim Fasilitasi, Tim Humas) 
dalam persiapan pelaksanaan fasilitasi penerbitan NIB untuk 

UMK 

6. Melaksanakan fasilitasi penerbitan NIB untuk UMK sesuai 
dengan permohonan 

7. Tim pelaksana menyusun dan melaporkan kegiatan fasilitasi 
penerbitan NIB untuk UMK kepada Ketua Tim 

Fasilitasi/Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

3 hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Surat/Informasi pengembangan PMPTSP 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  
1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 

Surat 

permohonanaa

nn 

Ya 

Tida

kkkk

a 

Proses 

Pelaksanaan fasilitasi penerbitan NIB 

selesai 
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No Komponen Keterangan 

2. Telp: 02273515000 
3. Fax: 02273515151 

4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 

6. Call center:  02221125000 

 

7 Dasar 
Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 
tentang Pendelegasiaan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha 

8 Jumlah 

Pelaksana 

8 orang  

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal D III semua jurusan diutamakan 
sesuai kompetensi bidang Kebijakan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang memiliki korelasi 
dengan bidangnya. 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan publik; 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan, Regulasi PTSP; 

5. Memahami peraturan teknis Investasi dan PTSP. 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

7. Menguasai minimal 1 bahasa asing Lisan dan Tulisan. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) 
2. Alat Tulis Kantor (ATK) 

3. Jaringan internet 

4. Server,Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
5. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

6. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Pengembangan dan 

kebijakan; 

b. Ketua Tim Pengembangan dan kebijakan diawasi oleh 
Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi; dan 

c. Koordinator Tim Urusan Pengembangan dan Promosi 
diawasi oleh Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 
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No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 



 

 

 

BIDANG PELAYANAN 
PERIZINAN 
 

1.691 JENIS LAYANAN 

STANDAR 
PELAYANAN 
dinas penanaman 

modal dan 

pelayanan terpadu 

satu pintu provinsi 

jawa barat 

 

CONTACT 

PHONE: 
(022) 73515000 

 

WEBSITE: 
www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

 

EMAIL: 
dpmptsp@jabarprov.go.id 

 

 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkitan 
Tenaga Listrik, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 35111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan 
dokumen (berbahasa Indoesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. 
Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi 
instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang 
akan dilakukang; g. Jadwal pembangunanh; h. Jadwal pengoperasian 
yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 

2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohondengan calon 
pembeli tenaga listrik(PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan 
ketentuan harga jual tenaga listrik atau telahmendapatkan persetujuan 
harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan 
kewenangannya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Transmisi 
Tenaga Listrik, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 35112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan 
dokumen (berbahasa Indoesia) berisi : a. Kajian kelayakan finansial; 
b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. 
Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha 
yang akan dilakukang; g. Jadwal pembangunan. h. Jadwal 
pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 

2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan 
calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga 
sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga 
sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan 
kewenangannya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga 
Listrik, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 35113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan 
dokumen (berbahasa Indoesia) berisi : a. Kajian kelayakan finansial; 
b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. 
Lokasi instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha 
yang akan dilakukan; g.  Jadwal pembangunan; h. Jadwal 
pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 

2. Kesepakatan sewa jaringan tenagalistrik antara pemohon dengan 
calon penyewajaringan tenagalistrik sesuai dengan ketentuan harga 
sewajaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga 
sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan 
kewenangannya 

3. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan 
oleh menteri 

4. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan 
Tenaga Listrik, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 35114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan 
dokumen (berbahasa Indoesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. 
Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi 
instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang 
akan dilakukang; g.  Jadwal pembangunan; h. Jadwalpengoperasian 
yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 

2. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan 
oleh menteri 

3. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi dan 
Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Distribusi 
dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha), ruang lingkup 
Seluruh, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 35118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan 
dokumen (berbahasa Indoesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. 
Kajian kelayakan operasional; c. Studi interkoneksi jaringan; d. Lokasi 
instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang 
akan dilakukang; g. Jadwal pembangunan; h. Jadwalpengoperasian 
yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi. 

2. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan 
oleh menteri 

3. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengoperasian 
Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik., ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 35121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pemenuhan standar perizinan berusaha jasa pengoperasian instalasi 
penyediaan tenaga listrik; 

2. Dokumen sistem manajemen mutu. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 



No Komponen Keterangan 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Instalasi Listrik, 
ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 43211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pemenuhan standar perizinan berusaha jasa pengoperasian instalasi 
penyediaan tenaga listrik; 

2. Dokumen sistem manajemen mutu. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Strandar Usaha Kegiatan Usaha Pengoperasian 
Instalasi Pemanfaatan, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko 
Menengah Tinggi,  
KBLI: 35122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pemenuhan standar perizinan berusaha jasa pengoprasian instalasi 
pemanfaatan tenaga listrik 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Strandar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi, ruang lingkup Usaha dalam 
kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi tenaga 
listrik., untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 71102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pemenuhan standar perizinan berusaha jasa Konsultansi dalam 
bidang instalasi tenaga listrik 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Strandar Usaha Kegiatan Usaha Penelitian dan 
pengembangan Teknologi dan Rekayasa, ruang lingkup Usaha dalam 
Kelompok ini adalah usaha Jasa penelitian dan Pengembangan yang 
terkait dengan Instalasi tenaga listrik., untuk tingkat Risiko Menengah 
Tinggi,  
KBLI: 72102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pemenuhan standar perizinan berusaha jasa penelitian dan 
pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 
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11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Strandar Usaha Kegiatan Usaha Pendidikan 
Teknik Swasta, ruang lingkup Usaha dalam Kelompok ini adalah usaha 
Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenaga listrikan., untuk tingkat 
Risiko Menengah tinggi,  
KBLI: 85497 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pemenuhan standar perizinan berusaha jasa pendidikan dan pelatihan 
di bidang ketenagalistrikan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya, 
ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 35129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, ruang lingkup 
Kelompok ini mencakup dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan  
bioethanol anhidrat), biohidro karbon (minyak diesel nabati, minyak bensin 
nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) pembuatan biofuel, arang kayu, arang 
batok kelapa, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 20115 
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1 Persyaratan 1. Sumber perolehan bahan baku/bahan bakar nabati (biofuel) sebagai 
bahan bakar lain yang diusahakan 

2. Data standard an mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (biofuel) 
sebagai bahan bakar lain yang akan diniagakan; 

3. Nama dan merek dagang bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan 
bakar lain; 

4. Informasi kelayakan usaha; 
5. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan 

penyediaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain; 
6. Serat pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai 

kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan 
kerja serta pengelolaan lingkungan hidup 

7. urat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan 
memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan 

8. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan 
dilakukan inspeksi lapangan 

9. Dokumen daftar penerima manfaat (benefical Ownership) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 
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9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Hias dan Batu Bangunan, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Hias dan Batu Bangunan, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Hias dan Batu Bangunan, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Hias dan Batu Bangunan, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Hias dan Batu Bangunan, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam 
Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan 
Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Kapur/Gamping, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kerikil/Sirtu, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kerikil/Sirtu, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kerikil/Sirtu, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kerikil/Sirtu, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, 
ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan selain pasir laut, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, 
ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan selain pasir laut, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, 
ruang lingkup Permohonan SIPB selain pasir laut, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, 
ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi selain pasir laut, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, 
ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan selain pasir laut, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Tanah dan Tanah Liat, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips, 
ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips, 
ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips, 
ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips, 
ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras, 
ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras, 
ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras, 
ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras, 
ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras, 
ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Apung, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Apung, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Apung, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Apung, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu 
Apung, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral 
Bukan Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, 
Pasir dan tanah liat lainnya, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Belerang, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Belerang, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Belerang, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Belerang, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup Tahap 
Eksplorasi Mineral Bukan Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup Tahap 
Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup Tahap 
Eksplorasi Batuan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup Tahap 
Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup Tahap 
Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup Tahap 
Operasi Produksi Batuan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup 
Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup 
Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya, ruang lingkup 
Permohonan IPR Perseorangan, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis 
Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Batuan, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam 
Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Batuan, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Permohonan SIPB, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan 
garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara 
nasional 

2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik 
manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi 
permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 

4. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha 
swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk 
mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha 
Penambangan 

5. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan 
publik 

6. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Batu Mulia, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Feldspar dan Kalsit, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Feldspar dan Kalsit, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan 
Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Feldspar dan Kalsit, ruang lingkup Permohonan IPR Koperasi, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Feldspar dan Kalsit, ruang lingkup Permohonan IPR Perseorangan, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan 
seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon 
merupakan penduduk setempat 

2. Surat pernyataan yang menyatakan: - Mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan 
pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau - 
Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 
pertambangan (untuk badan usaha Koperasi) 

3. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Asbes, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Asbes, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, untuk 
tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kuarsa/Pasir Kuarsa, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kuarsa/Pasir Kuarsa, ruang lingkup Tahap Eksplorasi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kuarsa/Pasir Kuarsa, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan 
Logam, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian 
Kuarsa/Pasir Kuarsa, ruang lingkup Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan 
Logam Jenis Tertentu, untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 

2. Laporan lengkap eksplorasi 
3. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. 
4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik 
8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli 
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
perusahaan terdaftar 

9. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan 
Dan Penggalian Lainnya Ytdl, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP 
2. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi 
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 

manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha 
4. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar 
riwayat hidup dan pengalaman 

5. Titik koordinat WIUP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, ruang lingkup Seluruh, 
untuk tingkat Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima 
manfaat akhir (Beneficial Ownership) 

2. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama Tenaga 
Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau 
sertifikat pelatihan *) c. KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
*) d. Ijazah *) e. Curriculum vitae *) f. Surat pernyataan tenaga ahli 
yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang 
menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar 
sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP 

3. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah 
c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; 
dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat 
pernyataan kelayakan (mechanical availability) yan 

4. Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat 
Risiko Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon 

2. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan 
penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: 

3. a. IUP; b. IPR; c. SIPB; 
4. dan d. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya; serta Yang telah 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber 
komoditas pengangkutan dan penjualan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Mineral Bukan Logam, ruang lingkup Seluruh, untuk tingkat Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 0 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik 
manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon 

2. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan 
penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: 

3. a. IUP; b. IPR; c. SIPB; 
4. dan d. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya; serta Yang telah 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber 
komoditas pengangkutan dan penjualan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas ESDM untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas ESDM menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas ESDM melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas ESDM menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

10. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 
1201/MB.02/DJB/2021  

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 



No Komponen Keterangan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri  
KBLI terikait: 35111; 35112; 35113. 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin Usaha PTL untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk 
kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi 

2. untuk kapasitas pembangkit s.d 500 kW tidak wajib memiliki Izin 
Usaha PTL untuk Kepentingan Sendiri, namun wajib menyampaikan 
Laporan kepada Menteri melalui direktur jenderal atau Gubernur 
sesuai kewenangan 

3. Badan menyampaikan kajian teknis, dengan ketentuan dokumen 
(berbahasa Indonesia) berisi: a. analisis kebutuhan tenaga listrik; b. 
lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); c. diagram satu 
arah; d. jenis dan kapasitas instalasi PTL; e. jadwal pembangunan;  f. 
jadwal pengoperasian 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik  
KBLI terikait: 35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118. 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan Pengesahan Usulan RUPTL, memuat: a. proyeksi 
rata-rata pertumbuhan kebutuhan; b. total rencana pembangunan 
pembangkit; c. target bauran energi pembangkitan akhir tahun 
periode RUPTL; d. total rencana pembangunan jaringan transmisi; e. 
total rencana pembangunan gardu induk; f. total rencana 
pembangunan jaringan distribusi; g. total rencana pembangunan 
gardu distribusi; i. total kebutuhan investasi. 

2. Dokumen RUPTL untuk Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik, 
paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. Strategi pengembangan 
sistem distribusi; c. Listrik; d. Kndisi usaha distribusi tenaga listrik; e. 
rencana usaha distribusi tenaga listrik; f. kebutuhan investasi dan 
indikasi pendanaan; dan g. analisis risiko. 

3. Dokumen RUPTL untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling 
sedikit memuat: a. pendahuluan; b. Strategi penjualan tenaga listrik; 
c. Kondisi usaha Penjualan tenaga listrik; d. rencana usaha penjualan 
tenaga listrik; e. kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan f. 
analisis risiko. 

4. Dokumen RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
terintegrasi, paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. Strategi 
pengembangan infrastruktur PTL dan penjualan tenaga listrik; c. 
ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatanya; d. kondisi 
usaha PTL; e. rencana penyediaan tenaga listrik, memuat: 1) 
proyeksi penjualan; 2) proyeksi pelanggan; 3) pembangkitan (neraca 
daya, energy mix, bahan bakar, emisi GRK); 4) transmisi; 5) GI; 6) 
sistem ditribusi; f. kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 
g. analisis risiko. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Pengesahan 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik  
KBLI terikait: 35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121. 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik/sewa jaringan 
tenaga listrik 

2. izin usaha penyediaan tenaga listrik 
3. Berita Acara HPS 
4. berita Acara Kesepakatan/Negosiasi 
5. Penetapan Pengembang/LoI 
6. Informasi perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP 

komisaris utama dan direktur utama) 
7. Struktur bisaya pembangkitan tenaga listrik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Persetujuan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan langsung  
KBLI terikait: 16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 
10761. 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya 
2. Standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Perizinan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
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6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)  
KBLI terikait: Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan  baku utama; 
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1 Persyaratan 1. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon 
2. Maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air; 
3. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air: 1. 

Sumber air; 2. Lokasi penggunaan: a) Kelurahan/ Desa; b) 
Kecamatan; c) Kota/kabupaten; d) Provinsi; e) Titik koordinat 
pengambilan/ pembuangan/ konstruksi 

4. Jangka waktu penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan 
5. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai 

lahan yang akan digunakan 
6. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 

lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dari instansi yang berwenang 

7. Perizinan berusaha 
8. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air 

berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL 
atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air 
tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala 
BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai 
dengan kewenangannya 

9. Jumlah dan jadwal pengambilan air 
10. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan 
11. Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air 
12. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 
13. Gambar detail desain atau tipe prasarana yang akan dibangun, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan 
14. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana 
15. Rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber Daya Air 
16. Hasil konsultasi public atas pembangunan sumber daya air untuk 

kebutuhan usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 
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4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 
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c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)  
KBLI terikait: kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon 
2. Maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air; 
3. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air: 1. 

Sumber air; 2. Lokasi penggunaan: a) Kelurahan/ Desa; b) 
Kecamatan; c) Kota/kabupaten; d) Provinsi; e) Titik koordinat 
pengambilan/ pembuangan/ konstruksi 

4. Jangka waktu penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan 
5. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai 

lahan yang akan digunakan 
6. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 

lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dari instansi yang berwenang 

7. Perizinan berusaha 
8. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air 

berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL 
atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air 
tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala 
BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai 
dengan kewenangannya 

9. Jumlah dan jadwal pengambilan air 
10. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan 
11. Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air 
12. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 
13. Gambar detail desain atau tipe prasarana yang akan dibangun, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan 
14. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana 
15. Rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber Daya Air 
16. Hasil konsultasi public atas pembangunan sumber daya air untuk 

kebutuhan usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)  
KBLI terikait: Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses 
produksi; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon 
2. Maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air; 
3. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air: 1. 

Sumber air; 2. Lokasi penggunaan: a) Kelurahan/ Desa; b) 
Kecamatan; c) Kota/kabupaten; d) Provinsi; e) Titik koordinat 
pengambilan/ pembuangan/ konstruksi 

4. Jangka waktu penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan 
5. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai 

lahan yang akan digunakan 
6. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 

lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dari instansi yang berwenang 

7. Perizinan berusaha 
8. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air 

berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL 
atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air 
tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala 
BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai 
dengan kewenangannya 

9. Jumlah dan jadwal pengambilan air 
10. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan 
11. Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air 
12. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 
13. Gambar detail desain atau tipe prasarana yang akan dibangun, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan 
14. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana 
15. Rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber Daya Air 
16. Hasil konsultasi public atas pembangunan sumber daya air untuk 

kebutuhan usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)  
KBLI terikait: Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon 
2. Maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air; 
3. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air: 1. 

Sumber air; 2. Lokasi penggunaan: a) Kelurahan/ Desa; b) 
Kecamatan; c) Kota/kabupaten; d) Provinsi; e) Titik koordinat 
pengambilan/ pembuangan/ konstruksi 

4. Jangka waktu penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan 
5. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai 

lahan yang akan digunakan 
6. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 

lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dari instansi yang berwenang 

7. Perizinan berusaha 
8. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air 

berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL 
atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air 
tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala 
BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai 
dengan kewenangannya 

9. Jumlah dan jadwal pengambilan air 
10. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan 
11. Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air 
12. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 
13. Gambar detail desain atau tipe prasarana yang akan dibangun, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan 
14. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana 
15. Rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber Daya Air 
16. Hasil konsultasi public atas pembangunan sumber daya air untuk 

kebutuhan usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)  
KBLI terikait: Kegiatan pemanfaatan daya air 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon 
2. Maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air; 
3. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air: 1. 

Sumber air; 2. Lokasi penggunaan: a) Kelurahan/ Desa; b) 
Kecamatan; c) Kota/kabupaten; d) Provinsi; e) Titik koordinat 
pengambilan/ pembuangan/ konstruksi 

4. Jangka waktu penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan 
5. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai 

lahan yang akan digunakan 
6. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 

lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dari instansi yang berwenang 

7. Perizinan berusaha 
8. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air 

berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL 
atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air 
tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala 
BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai 
dengan kewenangannya 

9. Jumlah dan jadwal pengambilan air 
10. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan 
11. Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air 
12. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 
13. Gambar detail desain atau tipe prasarana yang akan dibangun, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan 
14. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana 
15. Rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber Daya Air 
16. Hasil konsultasi public atas pembangunan sumber daya air untuk 

kebutuhan usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)  
KBLI terikait: Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon 
2. Maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air; 
3. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air: 1. 

Sumber air; 2. Lokasi penggunaan: a) Kelurahan/ Desa; b) 
Kecamatan; c) Kota/kabupaten; d) Provinsi; e) Titik koordinat 
pengambilan/ pembuangan/ konstruksi 

4. Jangka waktu penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan 
5. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai 

lahan yang akan digunakan 
6. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 

lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dari instansi yang berwenang 

7. Perizinan berusaha 
8. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air 

berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL 
atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air 
tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala 
BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai 
dengan kewenangannya 

9. Jumlah dan jadwal pengambilan air 
10. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan 
11. Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air 
12. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 
13. Gambar detail desain atau tipe prasarana yang akan dibangun, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan 
14. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana 
15. Rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber Daya Air 
16. Hasil konsultasi public atas pembangunan sumber daya air untuk 

kebutuhan usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan  
KBLI terikait:  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin dari instansi terkait sesuai dengan KBLI  bidang usaha yang 
dilaksanakan yang memenuhi 

2. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima 
manfaat akhir (Beneficial Ownership 

3. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat  
kegiatan yang dilakukan 

4. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat  
conto dan analisa mi 

5. Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral 
bukan logam, batuan, dan/atau 

6. Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral bukan logam, 
mineral bukan logam jenis tertentu, dan/atau batuan, yang tergali 
akan dijual atau rencana pemanfaatan komoditas yang tergali 
tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. 

7. Titik lokasi usaha 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas ESDM dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas ESDM melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas ESDM menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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No Komponen Keterangan 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi 
dan Sumber Daya Mineral;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 



No Komponen Keterangan 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Maklumat Pelayanan 
3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan fisces/lkan Bersirip di 
Laut untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan fisces/lkan Bersirip di Laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan Crustacea di Laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan Mollusca di Laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan 
induk/benih ikan di laut untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di 
Laut untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03116 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03116 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03117 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan Coelenterata di laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03117 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan ikan hisa laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan pisces/ ikan bersirip 
di perairan darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan 
darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan 
darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan 
tumbuhan di perairan darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03124 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 03124 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan 
induk/benih ikan di perairan darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03125 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Risiko 
Tinggi,  
KBLI: 03125 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan 
darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03126 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03126 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di 
perairan darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan 
ikan di laut untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan 
ikan di perairan darat untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03143 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Risiko 
Menengah Rendah,  
KBLI: 03212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembenihan ikan laut untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Budidaya ikan hias air laut untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Risiko 
Menengah Rendah,  
KBLI: 03214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Bididaya 
karang (coral) untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Risiko 
Menengah Rendah,  
KBLI: 03215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran Mollusca untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran Crustacea laut untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03217 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran tumbuha air laut untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03217 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03219 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Budidaya biota air laut lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03219 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di 
keramba jaring apung untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Risiko Menengah 
Tinggi,  
KBLI: 03222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di 
karamba untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03224 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03224 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03225 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Budidaya ikan hias air tawar untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03225 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03226 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembenihan ikan air tawar untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03226 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Pembenihan ikan air tawar untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 03226 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat 

penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
17 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di 
karamba jaring tancap untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03227 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Risiko 
Menengah Tinggi,  
KBLI: 03227 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media 
lainnya untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air 
payau untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03251 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03251 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03252 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran ikan air payau untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03252 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03253 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran mollusca payau untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03253 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03254 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran Crustacea air payau untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03254 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03255 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pembesaran tumbuhan air payau untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03255 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 03259 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Budidaya biota air payau lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 03259 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Kegiatan Usaha 
2. Rencana Tahapan Usaha 
3. Rencana Teknologi yang digunakan 
4. Sarana Usaha yang dimiliki 
5. Rencana Pengadaan Sarana Usaha 
6. Rencana Volume Produksi setiap Tahapan Kegiatan 
7. Rencana Pembiayaan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Ekstraksi garam untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 08930 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan 
2. Dokumen rencana rinci (DED) 
3. Motode Pengambilan Air Laut 
4. Dokumen AMDAL Kategori B 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
17 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Ekstraksi garam untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 08930 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan 
2. Dokumen rencana rinci (DED) 
3. Motode Pengambilan Air Laut 
4. Dokumen AMDAL Kategori B 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan 
ikan untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri Pengasapan/ 
pemanggangan ikan untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri pembekuan ikan untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
berbasis daging lumatan dan surimi untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pendinginan/pengesan ikan untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10217 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Risiko Menengah 
Tinggi,  
KBLI: 10219 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam 
kaleng untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan ikan udang dalam kaleng untuk Risiko 
Menengah Tinggi,  
KBLI: 10222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan 
biota air lainnya untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ 
pemanggangan biota air lainnya untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pembekuan biota air lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air 
lainnya untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri peragian/ fermentasi biota 
air lainnya untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
berbasis lumatan biota air lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10296 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pendinginan/ pengesan biota air lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10297 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan rumput laut untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan 
pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Risiko Menengah 
Rendah,  
KBLI: 10299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
minyak ikan untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 10414 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10779 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Industri kerupuk, keripik, peyek, dan 
sejenisnya untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 10794 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum untuk Risiko 
Menengah Tinggi,  
KBLI: 36001 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan 
2. Dokumen rencana rinci (DED) 
3. Metode Pengambilan Air Laut 
4. Dokumen UKL-UPL 
5. Persyaratan Khusus: a. Dokumen kelayakan teknis kegiatan yang 

terdiri dari data dan informasi kawasan dan kelayakan teknis kegiatan 
pemanfaatan ASLE; b. Dokumen Rencana memuat: jenis 
pemanfaatan air laut selain energi; desain tata letak; kapasitas 
pengamb 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

17 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penampungan dan penyaluran air bakau untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 36002 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan 
2. Dokumen rencana rinci (DED) 
3. Metode Pengambilan Air Laut 
4. Dokumen UKL-UPL 
5. Persyaratan Khusus: a. Dokumen kelayakan teknis kegiatan yang 

terdiri dari data dan informasi kawasan dan kelayakan teknis kegiatan 
pemanfaatan ASLE; b. Dokumen Rencana memuat: jenis 
pemanfaatan air laut selain energi; desain tata letak; kapasitas 
pengamb 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
17 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Penyiapan lahan untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 43120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin Lokasi Perairan 
2. Persetujuan Lingkungan disertai dokumen lingkungan berupa: a. 

kegiatan reklamasi; b. kegiatan pengambilan 
3. Izin usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuia 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi 
dengan pernyataan kesanggupan menyediakkan sumber material 

4. Rencana Induk Reklamasi 
5. Studi Kelayakan 
6. Rancangan detail Reklamasi 
7. Bukti kepemilikan dan/atau pengausaan lahan apabila lokasi 

reklamasi berhimpitan denan daratan 
8. Perjanjian antara pelaku usaha dan pemasok sumber material 
9. Memenuhi persyaratan teknis 
10. Melakukan pembayaran PNBP/ Retribusi daerah perizinan berusaha 

pelaksanaan reklamasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
17 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Perdagangan besar hasil perikanan untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 46206 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Perdagangan besar hasil olahan perikanan untuk Risiko Menengah Tinggi,  
KBLI: 46324 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Jenis Usaha 
2. Rencana Sumber dan Nilai Investasi 
3. Rencana Jenis dan Asal Bahan Baku 
4. Rencana Sarana Produksi yang digunakan 
5. Rencana Tata Letak dan Gambaran Proses Produksi 
6. Rencana Wilayah Pemasaran 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Perdagangan eceran hasil perikanan 
untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 47215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Perdagangan eceran daging dan 
ikan olahan untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 47245 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Perdagangan eceran ikan hias untuk 
Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 47753 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Perdagangan eceran pakan 
ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 47754 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk 
barang khusus untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 50133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 50133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi: pelabuhan muat; pelabuhan pangkalan; 

dan ukuran kapal 
4. Perjanjian kerjasama pemilik kapal pengangkut ikan dnegan pemilik 

penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan usaha perikanan 
tangkap untuk kapal pengangkit ikan yang akan melakukan alih muat 
(transhipment) keculai dalam satu kesatuan manajemen usaha pe 

5. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau 
pemilik kapal pengangkit ikan hiduo dengan pembudidaya ikan 
kecuali kapal pengangkut ikan hidup untuk mengangkut hasil 
pembudidayaan ikan milik sendiri yang akan melakukan 
pengangkutan ikan hidu 

6. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan  Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk 
barang khusus untuk Risiko Menengah Rendah,  
KBLI: 50222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 
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3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 50222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Buku Kapal Perikanan 
3. Menyampaikan informasi ukuran kapal 
4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Aktivitas proesional, Ilmiah, dan teknis lainnya Ydtl untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 74909 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki persetujuan keseuaian ruang di laut 
2. Mempekerjakan personil bersertifikat untuk survei,pengangkatan dan 

penyelaman ilmiah 
3. Mempekerjakan tenaga medis 
4. Memiliki SOP manajemen risiko dan langkah impleemntasinya 
5. Menyediakan asuransi bagi personil survei, pengangkatan dan 

penyelaman ilmiah 
6. Memeiliki/ menyewa sarana prasarana kegiatan pengangkatan BMKT 
7. Menyetorkan PNBP melalui rekening negara yang disiapkan sesuai 

dengan PUU 
8. Menyelesaikan pembayaran kompensasi ekosistem terdampak 

pengangkatan BMKT 
9. Memiliki AMDAL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha 
Aktivitas kawasan alam lainnya untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 91039 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Proposal rencana usaha uang memuat: analisis kondisi lingkungan, 
rencana investasi, rencana tata letak dan detail design, analisis 
usaha, target pelanggan, rencana aktivitas, pariwisata dan rencana 
pengelolaan lingkungan 

2. TDUP 
3. Melakukan pembayaran PNBP penerbitan izin penguasha sesuai 

Peraturan perundang-undangan 
4. Persetujuan lingkungan unutk kegiatan pembangunan/ penempatan 

infrastruktur 
5. Berita Acara Verifikasi Lapangan 
6. Persetujuan Lokasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Wisata 
Tirta lainnya untuk Risiko Tinggi,  
KBLI: 93249 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Proposal rencana usaha uang memuat: analisis kondisi lingkungan, 
rencana investasi, rencana tata letak dan detail design, analisis 
usaha, target pelanggan, rencana aktivitas, pariwisata dan rencana 
pengelolaan lingkungan 

2. TDUP 
3. Melakukan pembayaran PNBP penerbitan izin penguasha sesuai 

Peraturan perundang-undangan 
4. Persetujuan lingkungan unutk kegiatan pembangunan/ penempatan 

infrastruktur 
5. Berita Acara Verifikasi Lapangan 
6. Persetujuan Lokasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha Perikanan  
KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03119; 50133 
03121; 03122; 03123; 03124; 03125; 03126; 03129; 50222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana Investasi 
2. Rencana Kapal Perikanan 
3. Rencana operasional meliputi: a. alat penangkapan ikan; b. Range 

ukuran kapal perikanan; c. Daerah penangapan ikan untuk kapal 
penangkap ikan; d. Pelabuhan pangkalan; e. Pelabuhan muat untuk 
kapal pengangkut ikan; f. Jumlah kapal perikanan; g. rencana volume 
pengakutan untuk ikan; h. Pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang 
akan melakukan pengakutan ke luar negeri; i.  Daftar negara tujuan, 
bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil 
tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO 
pada wilayah RFMO yang sama 

4. Pelunasan PNBP atau retribusi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan 
(pembangunan kapal baru atau modifikasi)  
KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119; 
03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 50133; 50222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP untuk usaha kecil, menengah dan besar 
2. Gambar rancanga bangun kapal perikanan 
3. Spesifikasi teknis alat penangkapan yang akan digunakan untuk kapal 

penangkap ikan 
4. Persetujuan penggunaan nama kapal perikanan untu pembangunan 

kapal baru 
5. Grosse akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan 
6. Surat ukur untuk kapal yang sudah diukur 
7. Surat keterangan dari galangan kapal/ tukang yang diketahui instansi 

berwenang setempat dan memuat informasi paling sedikit: a. Nama 
pemilik kapal; b. Lokasi pembangunan; c. Waktu pembangunan; d. 
Bahan utama kapal; e. Dimensi kapal, untuk kapal yang dalam proses 
atau selesai pembangunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Persetujuan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 



No Komponen Keterangan 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Buku Kapal Perikanan  
KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119; 
03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 50133; 50222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Persetujuan pengadaan kapal perikanan 
3. Surat ukur 
4. Grosse akta, untuk kapal berukuran 7 GT dan 7 GT keatas 
5. Pas kecil untuk kapal berukuran dibawah 7 GT 
6. Untuk kapal yang belum memiliki grosse akta atau paa kecil, dapat 

berupa: a. Surat keterangan kepemilikan dari instansi berwenang dan 
surat keterangan dari galangan/tukan; b. Bukti pengalihan kepemilikan 
yang sah antara lain: akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara 
serah terima, berita acara pengalihan dan bukti lain yang sejenis 

7. Sertifikat kelaikan kapal perikanan; 
8. Foto berwarna kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm 
9. Dokumentasi proses pemeriksaan kelaikan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
2 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Buku Kapal 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 
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11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Surat Izin Penempatan Rumpon (Nelayan Kecil)  
KBLI terkait: 03111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Mencantumkan nomor perizinan berusaha subsektor penangkapan 
ikan yang akan dimanfaatkan rumpon 

2. Izin lokasi di laut, yang akan ditempatkan di wilayah pengelolaan 
perikanan negara indonesia 

3. Rencana pemanfaatan rumpon yang memuat: a.  Jumlah rumpon; b. 
Spesifikasi teknis setiap rumpon; c. Koordinat titik pusat rumpon 

pemanfaatan; f. Estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkaan dalam 
satuan kilogram 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Surat Izin Penempatan Rumpon (Bukan Nelayan 
Kecil)  
KBLI terkait: 03111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SIUP 
2. Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, untuk surat izin 

pemasangan rumpon yang dimohonkan setelah diterbitkan perizina 
berusaha subsektor panangkapan ikan 

3. Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebelumnya, untuk 
surat izin pemasangan rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan 
perpanjangan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan 

4. Buku kapal perikanan, untuk surat izin pemasangan rumpon yang 
dimohonkan bersamaan dengan perizinan berusaha subsektor 
penangkapan ikan 

5. Izin lokasiperairan 
6. Rencana pemanfaatan rumpon yang memuat: a.  Jumlah rumpon; b. 

Spesifikasi teknis setiap rumpon; c. Koordinat titik pusat rumpon 
(lintang dan bujur); d. 
pemanfaatan; f. Estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkaan dalam 
satuan kilogram 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Surat Tanda Keterangan Andon  
KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan berusaha 
2. Rencana andon penangkapan ikan yang meliputi: a. Daerah tujuan 

andon penagkapan ikan; b. Pelabuhan pangkalan; c. Waktu andon 
penangkapan ikan; d. Nomor dan tanggal perjanjian kerjasama 
penangkapan ikan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Surat Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Surat Tanda Kapal Perikanan Andon  
KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan berusaha 
2. Surat Tanda Keterangan Andon 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Surat Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Perizinan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon  
KBLI terkait: 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan berusaha 
2. Surat Tanda Keterangan Andon 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kelautan dan Perikanan menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Surat Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas 
Utama) dengan Risiko Tinggi, KBLI: 86903 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi Umum 
2. Teknis: a. Bangunan, Sarana, Prasarana dan Peralatan UTD; b. 

Kendaraan UTD (kendaraan distribusi dan monil donor darah); c. SDM 
dan struktur organisasi UTD; dan d. Kemampuan Pelayanan UTD 

3. Persyaratan Izin Lainnya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Medis kelas Pratama) 
dengan Risiko Tinggi, KBLI: 86903 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi Umum 
2. Sarana, prasarana alat fasilitas Lab medis 
3. Organisasi 
4. Persyaratan izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Rumah 
Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah Kelas B) dengan Risiko Tinggi, 
KBLI: 86101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi Umum 
2. Teknis: a. Lokasi; b. Bangunan, prasarana dan alat kesehatan; c. 

Struktur organisasi dan SDM; dan d. Pelayanan 
3. Persyaratan Izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Obat Farmasi untuk Manusia (Pedagang Besar Farmasi Cabang) 
dengan Risiko Tinggi, KBLI: 46441 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin PBF Pusat 
2. Administrasi Umum 
3. Apoteker Penanggungjawab 
4. Pemayaran PAD 
5. Persyaratan Izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

4 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia 
(Cabang Distributor Alat Kesehatan) dengan Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 46691 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi Umum 
2. Bangunan dan Prasarana 
3. Peralatan 
4. SDM 
5. Izin Distribusi Alat Kesehatan Puat 
6. Penunjukkan dari Distributor Alat Kesehatan Pusat 
7. Retribusi 
8. Persyaratn Izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 



No Komponen Keterangan 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdaganan 
Besar Bahan Farmasi untuk Hewan (Pedagang Besar Farmasi Cabang) 
dengan Risiko Tinggi, KBLI: 46447 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin PBF Pusat 
2. Administrasi Umum 
3. Apoteker Penanggungjawab 
4. Pemayaran PAD 
5. Persyaratan Izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

4 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Rumah 
Sakit Swasta (Rumah Sakit Swasta Kelas B) dengan Risiko Tinggi, KBLI: 
86103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi Umum 
2. Teknis: a. Lokasi; b. Bangunan, prasarana dan alat kesehatan; c. 

Struktur organisasi dan SDM; dan d. Pelayanan 
3. Persyaratan Izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Obat Tradisional untuk Manusia (Pedagang Besar Obat Tradisional) 
dengan Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46442 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Data Rencana Distribusi/Penyaluran Obat Tradisional 
2. Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian (TTK) 
3. PAD 
4. Persyaratan izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

4 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Kosmetik untuk Manusia (Pedagang Besar Kosmetik) dengan Risiko 
Menengah Tinggi, KBLI: 46443 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Data Rencana Distribusi/Penyaluran Obat Tradisional 
2. Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian (TTK) 
3. PAD 
4. Persyaratan izin Lainnya 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kesehatan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kesehatan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kesehatan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

4 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 Orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas 
Utama di RS Pemerintah;  
KBLI terikait: 86101; 86903 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi 
2. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan UTD 
3. Kendaraan UTD: distribusi darah dan mobil donor darah 
4. SDM dan struktur organisasi UTD 
5. Kemampuan pelayanan UTD 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

Aplikasi JELITA 5.6

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok pemenuhan

persyaratan PB-UMKU, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke DPMPTSP 

melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/ penolakan

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerbitkan PB-UMKU dan

menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima penerbitan/penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA atau Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama;  
KBLI terikait: 86104; 86105 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan berusaha fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah sakit atau 
klinik) 

2. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah 
sakit atau klinik utama 

3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan: a. Fisik dan Jiwa; b. 
Laboratorium; dan c. Radiologi 

4. Sumber Daya Manusia: a. Surat Izin Praktik Dokter; b. Surat Izin 
Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam; c. Surat Izin Praktik Dokter 
Spesialis Patologi Klinik; d. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
Radiologi; dan e. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lain 

5. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan 
ditandatangani direktur rumah sakit atau klinik 

6. Dokumen surat keterangan sudah beroperasional dalam pelayanan 
kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas 
kesehatan kabupaten/kota 

7. Persyaratan khusus: a. Dokumen bukti kalibrasi alat; b. Dokumen 
kerjasama untuk pengelolaan limbah; c. Standar Prosedur 
Operasional untuk Pelayanan Fisik & Jiwa, Laboratorium, Radiologi, 
dan Pengelolaan Limbah; d.  Dokumen akreditasi rumah sakit atau 
pernyataan komitmen pelaku usaha klinik utama untuk melakukan 
akreditasi; dan e. Dokumen pernyataan untuk memasukan dan 
memperbaharui data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 
pada aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) milik 
Kementerian kesehatan 

8. Dokumen Self Assessment/Pengawasan Sarana Penyelenggara 
Pemeriksaan Kesehatan CPMI 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kesehatan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kesehatan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA atau Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit;  
KBLI terikait: 86101; 86103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan berusaha fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah sakit atau 
klinik) 

2. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah 
sakit atau klinik utama 

3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan: a. Fisik dan Jiwa; b. 
Laboratorium; dan c. Radiologi 

4. Sumber Daya Manusia: a. Surat Izin Praktik Dokter; b. Surat Izin 
Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam; c. Surat Izin Praktik Dokter 
Spesialis Patologi Klinik; d. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
Radiologi; dan e. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lain 

5. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan 
ditandatangani direktur rumah sakit atau klinik 

6. Dokumen surat keterangan sudah beroperasional dalam pelayanan 
kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas 
kesehatan kabupaten/kota 

7. Persyaratan khusus: a. Dokumen bukti kalibrasi alat; b. Dokumen 
kerjasama untuk pengelolaan limbah; c. Standar Prosedur 
Operasional untuk Pelayanan Fisik & Jiwa, Laboratorium, Radiologi, 
dan Pengelolaan Limbah; d.  Dokumen akreditasi rumah sakit atau 
pernyataan komitmen pelaku usaha klinik utama untuk melakukan 
akreditasi; dan e. Dokumen pernyataan untuk memasukan dan 
memperbaharui data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 
pada aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) milik 
Kementerian kesehatan 

8. Dokumen Self Assessment/Pengawasan Sarana Penyelenggara 
Pemeriksaan Kesehatan CPMI 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kesehatan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kesehatan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA atau Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) 
Cabang Distributor Alat Kesehatan;  
KBLI terikait: 46691 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Data izin edar alat keehatan 
2. Pedoman mutu 
3. Telah melaksanakan audit internal 
4. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen 
5. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu 

CDAKB 
6. Prosedur dan rekaman mutu 
7. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
8. Izin distribusi alat kesehatan (jika ada) 
9. Daftar produk yang didistribusikan 
10. Lay out bangunan 
11. Laporan distribusi alat kesehatan secara elektronik (jika ada) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kesehatan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kesehatan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA atau Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga 
(PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;  
KBLI terikait: 21015; 32501; 17091; 32909; 20231 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti Pembayaran Retirbusi (jika ada( 
2. KTP Peserta Penyuluhan 
3. Daftar produk alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi 
4. Surat Pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan 

PRT alat kesehatan dan PKRT 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kesehatan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kesehatan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA atau Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan Yang 
Baik;  
KBLI terikait: 47725 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti Pembayaran Retirbusi (jika ada( 
2. KTP Peserta Pelatihan 
3. Ijazah Peserta Pelatihan (Minimal DIII semua bidang ilmu) 
4. Daftar Produk Alat Kesehatan yang akan di jual 
5. Surat Pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan 

usaha toko alat kesehatan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Kesehatan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Kesehatan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-

RBA atau Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Penutupan Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar 
Farmasi (Penutupan)  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan Kepala Dinas PMPTSP 
Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Apoteker 
penanggungjawab diatas Materai 6000 dan di cap Perusahaan 
(mencantumkan Alamat Lengkap dan No.Telp/Fax) dengan perihal 
Permohonan pencabutan Izin PBF Cabang; 

2. Scan Asli sertifikat distribusi pedagang besar farmasi (Pusat)/Izin PBF 
dari OSS RBA; 

3. Scan Asli Berita Acara sisa stok obat terakhir; 
4. Foto dan banguan kantor dan gudang PBF Cabang (Kondisi kosong). 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Penutupan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Laboratorium Medis Kelas Pertama Pemerintah Non BLUD  
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 

2. Dokumen Pembentukan/Penetapan UPT/UPTD laboratorium medis 
3. Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, 

peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan 
4. Dokumen Profil lab medis paling sedikit memuat : a. Visi Misi b. Surat 

Pernyataan Penyelenggaraan Lab c. Surat Pernyataan komitmen lab 
medis untuk memenuhi standar fasilitas sesuai klasifikasi e. Surat 
Pernytaaan komitmen melakukan registrasi min 1x/tahun dan 
melakukan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan f. Surat 
Pernyataan melakukan perpanjangan izin paling lambat 6 bulan 
sebelum habis masa berlaku (surat pernyataan bermaterai 10.000) 

5. Daftar Sarana, Prasarana, Peralatan, Dan Prosedur 
6. Harus memiliki kebijakan tentang SOTK 
7. Harus mempunyai bagian organisasi paling sedikit meliputi : a. Kepala 

Lab (Tenaga Medis) b. Koordinator Pemeriksaan/ Pengujian/ 
Pengolahan (Dokter sp/subsp) c. Koordinator Manajemen Mutu 
(Tenaga Medis) d. Koordinator SDM dan umum (tenaga medis/non 
medis) 

8. Harus ada ketentuan tertulis tentang tugas dab tanggung jawab staf 
teknis sebagai pelaksana harian 

9. Harus tersedia SDM yang memadai untuk dapat melaksanakan dan 
mengelola kegiatan 

10. Persyaratan lain : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR) b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH UKL-UPL) c. IMB/PBG 
dan SLF 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Laboratorium Medis Kelas Pertama Pemerintah Non BLUD-
Perubahan  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 

2. Dokumen Pembentukan/Penetapan UPT/UPTD laboratorium medis 
mandiri milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

3. Dokumen izin laboratorium medis yang berlaku 
4. Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, 

peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan 
5. Dokumen Profil lab medis paling sedikit memuat : a. Visi Misi b. Surat 

Pernyataan Penyelenggaraan Lab c. Surat Pernyataan komitmen lab 
medis untuk memenuhi standar fasilitas sesuai klasifikasi e. Surat 
Pernytaaan komitmen melakukan registrasi min 1x/tahun dan 
melakukan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan f. Surat 
Pernyataan melakukan perpanjangan izin paling lambat 6 bulan 
sebelum habis masa berlaku *(Surat pernyataan bermaterai Rp. 
10.000) 

6. Daftar Sarana, Prasarana, Peralatan, Dan Prosedur 
7. Harus memiliki kebijakan tentang SOTK 
8. Harus mempunyai bagian organisasi paling sedikit meliputi : a. Kepala 

Lab (Tenaga Medis) b. Koordinator Pemeriksaan/ Pengujian/ 
Pengolahan (Dokter sp/subsp) c. Koordinator Manajemen Mutu 
(Tenaga Medis) d. Koordinator SDM dan umum (tenaga medis/non 
medis) 

9. Harus ada ketentuan tertulis tentang tugas dab tanggung jawab staf 
teknis sebagai pelaksana harian 

10. Harus tersedia SDM yang memadai untuk dapat melaksanakan dan 
mengelola kegiatan 

11. Persyaratan lain : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR) b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH UKL-UPL) c. IMB/PBG 
dan SLF 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 



No Komponen Keterangan 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Laboratorium Medis Kelas Pertama Pemerintah Non BLUD-
Perpanjangan  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 

2. Dokumen Pembentukan/Penetapan UPT/UPTD laboratorium medis 
mandiri milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

3. Dokumen izin laboratorium medis yang berlaku 
4. Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, 

peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan 
5. Dokumen Profil lab medis paling sedikit memuat : a. Visi Misi b. Surat 

Pernyataan Penyelenggaraan Lab c. Surat Pernyataan komitmen lab 
medis untuk memenuhi standar fasilitas sesuai klasifikasi e. Surat 
Pernytaaan komitmen melakukan registrasi min 1x/tahun dan 
melakukan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan f. Surat 
Pernyataan melakukan perpanjangan izin paling lambat 6 bulan 
sebelum habis masa berlaku *(Surat pernyataan bermaterai Rp. 
10.000) 

6. Daftar Sarana, Prasarana, Peralatan, Dan Prosedur 
7. Harus memiliki kebijakan tentang SOTK 
8. Harus mempunyai bagian organisasi paling sedikit meliputi : a. Kepala 

Lab (Tenaga Medis) b. Koordinator 
Pemeriksaan/Pengujian/Pengolahan (Dokter sp/subsp) c. Koordinator 
Manajemen Mutu (Tenaga Medis) d. Koordinator SDM dan umum 
(tenaga medis/non medis) 

9. Harus ada ketentuan tertulis tentang tugas dab tanggung jawab staf 
teknis sebagai pelaksana harian 

10. Harus tersedia SDM yang memadai untuk dapat melaksanakan dan 
mengelola kegiatan 

11. Persyaratan lain : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR) b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH UKL-UPL) c. IMB/PBG 
dan SLF 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 



No Komponen Keterangan 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Non BLUD  
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Provinsi Jawa Barat (Kop surta asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000 

2. Persyaratan Dasar : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR); b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH/SKKL); c. IMB/PBG dan 
SLF 

3. Dokumen Self assessment pelayanan (Lampiran PP 47 Tahun 2021) 
4. Dokumen Pembetukan/Penetapan RS dari Pemilik 
5. Dokumen profil Rumah Sakit (PMK 14 Tahun 2021) 
6. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga 

Akreditasi Rumah Sakit 
7. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta 

pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas kesehatan kabupaten 
/ kota setempat 

8. Dokumen Feasibility Study (FS) 
9. Dokumen Detail Engineering Design (DED) 
10. Master Plan (PMK 14 Tahun 2021) 
11. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 
12. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi 
13. Informasi Geotag Rumah Sakit 
14. Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan 

keselamatan lokasi lahan dan bangunan (sesuai Permenkes 14 tahun 
2021 halaman 628- 629) 

15. Dokumen self assessment Bangunan dan Prasarana (PP 47 Tahun 
2021) 

16. Dokumen self assessment Alat Kesehatan (PP 47 Tahun 2021) 
17. Dokumen SK Tempat tidur Rumah sakit yang ditandatangani pimpinan 

Rumah Sakit, menjelaskan tentang : a) Total tempat tidur; b) Tempat 
tidur kelas standar (sesuai kepersertaan JKN); c) Tempat tidur rawat 
inap (selain kepersertaan JKN); d) Tempat tidur intensif; e) Tempat 
tidur isolasi; 

18. Dokumen struktur organisasi rumah sakit 
19. Dokumen self assessment SDM (Surat Edaran Dirjen Yankes 

Kemenkes No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17 September 2021) 
20. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan Rumah sakit 

 



No Komponen Keterangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 



No Komponen Keterangan 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Non BLUD-Perpanjangan  
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Provinsi Jawa Barat (Kop surta asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000 

2. Persyaratan Dasar : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR); b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH/SKKL); c. IMB/PBG dan 
SLF 

3. Dokumen Self assessment pelayanan (Lampiran PP 47 Tahun 2021) 
4. Dokumen Pembetukan/Penetapan RS dari Pemilik 
5. Dokumen profil Rumah Sakit (PMK 14 Tahun 2021) 
6. Dokumen izin usaha yang masih berlaku 
7. Dokumen Akreditasi 
8. Master Plan (PMK 14 Tahun 2021) 
9. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 
10. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi 
11. Informasi Geotag Rumah Sakit 
12. Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan 

keselamatan lokasi lahan dan bangunan (sesuai Permenkes 14 tahun 
2021 halaman 628- 629) 

13. Dokumen self assessment Bangunan dan Prasarana (PP 47 Tahun 
2021) 

14. Dokumen self assessment Alat Kesehatan (PP 47 Tahun 2021) 
15. Dokumen SK Tempat tidur Rumah sakit yang ditandatangani pimpinan 

Rumah Sakit, menjelaskan tentang : a) Total tempat tidur; b) Tempat 
tidur kelas standar (sesuai kepersertaan JKN); c) Tempat tidur rawat 
inap (selain kepersertaan JKN); d) Tempat tidur intensif; dan e) Tempat 
tidur isolasi 

16. Dokumen struktur organisasi rumah sakit 
17. Dokumen self assessment SDM (Surat Edaran Dirjen Yankes 

Kemenkes No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17 September 2021) 
18. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan Rumah sakit 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B Non BLUD-Perubahan  
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Provinsi Jawa Barat (Kop surta asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000 

2. Persyaratan Dasar : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(KKPR); b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH/SKKL); c. IMB/PBG dan 
SLF 

3. Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama rumah 
sakit, kepemilikan modal, jenis rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, 
dan/atau alamat rumah sakit, yang ditandatangani pemilik rumah sakit 

4. Dokumen Self assessment pelayanan (Lampiran PP 47 Tahun 2021) 
5. Dokumen Pembetukan/Penetapan RS dari Pemilik 
6. Dokumen profil Rumah Sakit (PMK 14 Tahun 2021) 
7. Dokumen izin usaha yang masih berlaku 
8. Master Plan (PMK 14 Tahun 2021) 
9. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 
10. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi 
11. Informasi Geotag Rumah Sakit 
12. Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan 

keselamatan lokasi lahan dan bangunan (sesuai Permenkes 14 tahun 
2021 halaman 628- 629) 

13. Dokumen self assessment Bangunan dan Prasarana (PP 47 Tahun 
2021) 

14. Dokumen self assessment Alat Kesehatan (PP 47 Tahun 2021) 
15. Dokumen SK Tempat tidur Rumah sakit yang ditandatangani pimpinan 

Rumah Sakit, menjelaskan tentang : a) Total tempat tidur; b) Tempat 
tidur kelas standar (sesuai kepersertaan JKN); c) Tempat tidur rawat 
inap (selain kepersertaan JKN); d) Tempat tidur intensif; dan e) Tempat 
tidur isolasi 

16. Dokumen struktur organisasi rumah sakit 
17. Dokumen self assessment SDM (Surat Edaran Dirjen Yankes 

Kemenkes No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17 September 2021) 
18. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan Rumah sakit 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama Pemerintah Non-
BLUD  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000); 

2. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD 
yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di 
provinsi/kab/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan 
dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar. 

3. Dokumen Profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat 
lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD. 

4. Dokumen denah bangunan UTD. 
5. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD 

dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan 
dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas 
kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 

6. Daftar kelengkapan Sarana, Prasarana, Dan Peralatan sesuai dengan 
jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan 

7. Daftar Kendaraan UTD 
8. Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang 

diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya 
9. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 
10. Dokumen Perjanjian kerja sama pembuangan limbah B3 
11. Persyaratan lain : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR); b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH UKL-UPL); c. IMB/PBG 
dan SLF 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama Pemerintah Non-
BLUD-Perpanjangan  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000); 

2. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD 
yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di 
provinsi/kab/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan 
dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar. 

3. Dokumen Izin UTD yang masih berlaku 
4. Dokumen Profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat 

lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD. 
5. Dokumen denah bangunan UTD. 
6. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD 

dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan 
dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas 
kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 

7. Daftar kelengkapan Sarana, Prasarana, Dan Peralatan sesuai dengan 
jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan 

8. Daftar Kendaraan UTD 
9. Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang 

diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya 
10. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 
11. Dokumen Perjanjian kerja sama pembuangan limbah B3 
12. Persyaratan lain : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR); bPersetujuan Lingkungan (PKPLH UKL-UPL); c. IMB/PBG 
dan SLF 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama Pemerintah Non-
BLUD-Perubahan  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000); 

2. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD 
yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di 
provinsi/kab/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan 
dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar. 

3. Dokumen Izin UTD yang masih berlaku 
4. Dokumen Profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat 

lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD. 
5. Dokumen denah bangunan UTD. 
6. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD 

dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan 
dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas 
kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 

7. Daftar kelengkapan Sarana, Prasarana, Dan Peralatan sesuai dengan 
jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan 

8. Daftar Kendaraan UTD 
9. Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang 

diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya 
10. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 
11. Dokumen Perjanjian kerja sama pembuangan limbah B3 
12. Persyaratan lain : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR); b. Persetujuan Lingkungan (PKPLH UKL-UPL); c . IMB/PBG 
dan SLF 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas 
Utama di RS Pemerintah  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000); 

2. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD 
yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di 
provinsi/kab/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan 
dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar. 

3. Dokumen Izin Rumah Sakit yang masih Berlaku 
4. Dokumen Profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat 

lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD. 
5. Dokumen denah bangunan UTD. 
6. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD 

dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan 
dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas 
kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 

7. Daftar kelengkapan Sarana, Prasarana, Dan Peralatan sesuai dengan 
jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan 

8. Daftar Kendaraan UTD 
9. Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang 

diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya 
10. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 
11. Dokumen Perjanjian kerja sama pembuangan limbah B3 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama Pemerintah Non-BLUD  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 

2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 
3. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah 

sakit atau klinik utama 
4. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan: a) Fisik dan Jiwa; b) 

Laboratorium; dan c) Radiologi 
5. Sumber Daya Manusia: a) Surat Izin Praktik Dokter; b) Surat Izin 

Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam; c) Surat Izin Praktik Dokter 
Spesialis Patologi Klinik; d) Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
Radiologi; dan e) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lain 

6. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan 
ditandatangani direktur rumah sakit atau klinik 

7. Dokumen surat keterangan sudah beroperasional dalam pelayanan 
kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas 
kesehatan kabupaten/kota 

8. Persyaratan khusus: a) Dokumen bukti kalibrasi alat; b) Dokumen 
kerjasama untuk pengelolaan limbah; c) Standar Prosedur 
Operasional untuk Pelayanan Fisik & Jiwa, Laboratorium, Radiologi, 
dan Pengelolaan Limbah; d)  Dokumen akreditasi rumah sakit atau 
pern 

9. Dokumen Self Assessment/Pengawasan Sarana Penyelenggara 
Pemeriksaan Kesehatan CPMI 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit Pemerintah Non-BLUD  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 

2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 
3. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah 

sakit atau klinik utama 
4. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan: a) Fisik dan Jiwa; b) 

Laboratorium; dan c) Radiologi 
5. Sumber Daya Manusia: a) Surat Izin Praktik Dokter; b) Surat Izin 

Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam; c) Surat Izin Praktik Dokter 
Spesialis Patologi Klinik; d) Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
Radiologi; dan e) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lain 

6. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan 
ditandatangani direktur rumah sakit atau klinik 

7. Dokumen surat keterangan sudah beroperasional dalam pelayanan 
kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas 
kesehatan kabupaten/kota 

8. Persyaratan khusus: a) Dokumen bukti kalibrasi alat; b) Dokumen 
kerjasama untuk pengelolaan limbah; c) Standar Prosedur 
Operasional untuk Pelayanan Fisik & Jiwa, Laboratorium, Radiologi, 
dan Pengelolaan Limbah; d)  Dokumen akreditasi rumah sakit atau 
pern 

9. Dokumen Self Assessment/Pengawasan Sarana Penyelenggara 
Pemeriksaan Kesehatan CPMI 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan Arsitek melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kesehatan untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Kesehatan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas Kesehatan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan perizinan

dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
28 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat 
dan Makanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan 
Non Berusaha 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui Aplikasi 

Aplikasi Jelita 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggergajian kayu untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 16101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengawetan Kayu untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 16102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri partikel 
kayu dan sejenisnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16105 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk 
Risiko Rendah, KBLI: 16105 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis 
untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Risiko Rendah, KBLI: 
16211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis 
laminasi,  termasuk decorative plywood untuk Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 16212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi,  termasuk 
decorative plywood untuk Risiko Rendah, KBLI: 16212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri panel kayu 
lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 16213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri veneer 
untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Risiko Rendah, KBLI: 
16214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu 
laminasi untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Risiko Rendah, 
KBLI: 16215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu bakar 
dan pelet kayu untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 16295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kimia 
dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Risiko Menengah 
Tinggi, KBLI: 20115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber 
dari hasil pertanian untuk Risiko Rendah, KBLI: 20115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 16103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan 
sejenisnya untuk Risiko Rendah, KBLI: 16103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan rotan untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16104 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 16104 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 10611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia 
lainnya untuk Risiko Rendah, KBLI: 10611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous} untuk Risiko Menengah 
Tinggi, KBLI: 10612 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk 
leguminous} untuk Risiko Rendah, KBLI: 10612 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Risiko 
Menengah Tinggi, KBLI: 10613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran 
(termasuk Rhizoma) untuk Risiko Rendah, KBLI: 10613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung 
terigu untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10616 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Risiko Rendah, 
KBLI: 10616 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati ubi 
kayu untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10621 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Risiko Rendah, 
KBLI: 10621 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbagai 
macam pati palma untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10622 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk 
Risiko Rendah, KBLI: 10622 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati dan 
produk pati lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10629 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk 
Risiko Rendah, KBLI: 10629 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 10631 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan 
beras untuk Risiko Rendah, KBLI: 10631 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan dan pembersihan jagung untuk Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 10632 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung 
untuk Risiko Rendah, KBLI: 10632 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung 
beras dan tepung jagung untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10633 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk 
Risiko Rendah, KBLI: 10633 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati beras 
dan jagung untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10634 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 10634 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah dan lemak nabati untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10411 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk 
Risiko Rendah, KBLI: 10411 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 
10413 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani 
selain ikan untuk Risiko Rendah, KBLI: 10413 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pelet 
kelapa untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10424 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Risiko Rendah, 
KBLI: 10424 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri gula 
merah untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10722 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Risiko Rendah, 
KBLI: 10722 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 
10729 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop 
untuk Risiko Rendah, KBLI: 10729 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kakao 
untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10731 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Risiko Rendah, KBLI: 
10731 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri produk 
masak lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10779 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 10779 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman 
lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11090 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Risiko 
Rendah, KBLI: 11090 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri damar 
buatan (resin sintetis) dan bahan  baku plastik untuk Risiko Menengah 
Tinggi, KBLI: 20131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan 
bahan  baku plastik untuk Risiko Rendah, KBLI: 20131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak 
atsiri untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Risiko Rendah, 
KBLI: 20294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet 
remah (crumb rubber) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk 
Risiko Rendah, KBLI: 22123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengumpulan 
limbah berbahaya untuk Risiko Tinggi, KBLI: 38120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan berupa SKKL (AMDAL) atau 
2. PKPLH (UKL-UPL); 
3. Surat Perseujuan Operasional 
4. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran 
5. Lingkungan Hidup dan/atau 
6. Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan 
7. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 
8. Memenuhi standar teknis yang diatur oleh Menteri LHK 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air 
limbah tidak berbahaya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar

yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 
1 tahun 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air 
limbah berbahaya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar

yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 
1 tahun 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Treatment dan 
pembuangan air limbah tidak berbahaya (Instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50M3 /hari) 
untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar

yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 
1 tahun 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Treatment dan 
pembuangan air limbah tidak berbahaya (Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) domestic fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani 
<20.000 jiwa atau 2.000 M3 /hari) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 
37021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL 
2. Penyampaian proposal teknis 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar

yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 
1 tahun 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan 
pembuangan air limbah berbahaya (Instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50M3 /hari) 
untuk Risiko Tinggi, KBLI: 37022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan Lingkungan 
2. Persyaratan Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja: a. 

Menetapkan jenis dan Karakteristik lumpur tinja yang diolah; b. 
Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut 
lumpur tinja; c. Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai 
d 

3. Persyaratan Khusus :  a. Kedap Air; b. Menetapkan titik penaatan air 
dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air 
penerima dan udara ambien; c. Memasang alat ukur debit; dan d. 
Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laborato 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan 
pembuangan air limbah berbahaya (Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
domestic fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani >20.000 jiwa 
atau 2.000 M3 /hari) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 37022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan Lingkungan 
2. Persyaratan Teknis : a. Menetapkan jenis dan Karakteristik air limbah 

yang diolah; b. Menetapkan wilayah atau area pelayanan; c. Memiliki 
kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah 
domestik; d. Memastikan kapasitas pengolahan air li 

3. Persyarata Khusus : a. Kedap Air; b. Memisahkan saluran air limbah 
dengan air hujan; c. Menetapkan titik penaatan air dan udara, titik 
pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara 
ambien; d. Memasang alat ukur debit; dan e. Memiliki la 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan 
pembuangan air limbah berbahaya (Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
Industri) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 37022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan Lingkungan 
2. Persyaratan Teknis : a. Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah 

sistem yang diolah; b. Menetapkan wilayah area pelayanan; c. Memiliki 
kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah 
sistem; d. Memastikan kapasitas pengolahan air l 

3. Persyaratan Khusus : a. Kedap Air; b. Memisahkan saluran air limbah 
dengan air hujan; c. Menetapkan titik penaatan air dan udara, titik 
pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara 
ambien; d. Memasang alat ukur debit; dan e. Memiliki l 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan 
pembuangan air limbah berbahaya (Instalasi pengolahan Limbah (IPAL) 
terpadu (Air limbah domestic dan air limbah proses dari usaha dan/atau 
kegiatan)) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 37022 
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1 Persyaratan 1. Persetujuan Lingkungan 
2. Persyaratan Teknis : a. Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah 

sistem yang diolah; b. Menetapkan wilayah area pelayanan; c. Memiliki 
kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah; 
d. Memastikan kapasitas pengolahan air limbah s 

3. Persyaratan Khusus : a. Kedap Air; b. Memisahkan saluran air limbah 
dengan air hujan; c. Menetapkan titik penaatan air dan udara, titik 
pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara 
ambien; d. Memasang alat ukur debit; dan e. Memiliki l 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Lingkungan Hidup menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 
liter/detik) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 02209 
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1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 
5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/detik; dan 2.  Pemanfaatan massa air 
dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan 
Taman Buru) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 02209 
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1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 
20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/detik; dan 2.  Pemanfaatan massa air 
dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan 
Taman Buru) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 
50 liter/ detik; dan 2.  Pemanfaatan massa air dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru) untuk 
Risiko Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang 
dari 5 liter/ detik; dan 2.  Pemanfaatan jasa aliran air dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru) untuk 
Risiko Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih 
dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/detik; dan 2.  Pemanfaatan jasa 
aliran air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan 
Raya dan Taman Buru) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 02209 
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1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih 
dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/detik; dan 2.  Pemanfaatan jasa 
aliran air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan 
Raya dan Taman Buru) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih 
dari 50 liter/ detik; dan 2.  Pemanfaatan jasa aliran air dilakukan Taman 
Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru) untuk 
Risiko Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

25 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Usaha pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau Blok 
peman faatan Pada Taman Nasional,Taman Wisata Alam, Taman Hutan 
Raya;  dan 2.  Meliputi usaha penyediaan sarana wisata tirta, sarana 
akomodasi, sarana transportasi khusu untuk Risiko Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi berupa Rencana Kegiatan Usaha dan Pakta 
Integritas 

2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi 
konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang 
mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan 
peta lokasi yang dimohon; 

3. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 
4. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon 
5. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan 

dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) 
6. Membuat rencana pemanfaatan air; 
7. Persetujuan lingkungan (AMDAL) 
8. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan

izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (1.  Usaha penyediaan jasa wisata alam pada suaka marga satwa, 
Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya; dan 2.  
Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha informasi 
pariwisata alam,pramu wisata/interpreter w untuk Risiko Menengah Tinggi, 
KBLI: 02209 
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1 Persyaratan 1. Pemohon Perorangan: a. Surat Keterangan keahlian/ pernah 
mengikuti pelatihan pramuwisata; b. Rekomendasi dari kepala UPT 
Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 
atau UPTD yang mengelola tahura sesuai dengan kewenangannya; 
dan c. Me 

2. Pemohon Non Perorangan: a. Pakta Integritas; b. Rencana Kegiatan 
usaha jasa yang akan dilakukan; c. Memiliki SDM Profesional di bidang 
pramuwisata (bagi penyedia jasa pramuwisata/ interpreter wisata 
alam); d. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membid 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (Penyedia an massa air untuk pemenuh an keperluan rumah 
tangga, irigasi atau kepenting an social di sekitar Taman Nasional, Taman 
Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Marga satwa dan Taman Buru) 
untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD 
2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air meliputi (debit 

yang akan dimanfaatkan; jumlah kepala keluarga yang aka 
Memanfaatkan atau penerima manfaat; Sarana dan prasarana yang 
akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan 
lainnya (Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik 
tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk 
pemenuhan listrik rumah tangga dan Kepentingan social di sekitar Taman 
Nasional, Taman Wisata Alam, Ta untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 
02209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD 
2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas 

listrik yang akan dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan 
memanfaatkan; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan 
lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan 
Perbenihan Tanaman Kehutanan (kegiatan Pengadaan dan Pengedaran 
Benih Tanaman Hutan) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Mempunyai Sertifikasi standar usaha yang ditetapkan oleh Menteri 
LHK 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan 
Perbenihan Tanaman Kehutanan (kegiatan Pengadaan dan Pengedaran 
Benih Tanaman Hutan) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Mempunyai Sertifikasi standar usaha yang ditetapkan oleh Menteri 
LHK 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan 
Perbenihan Tanaman Kehutanan (kegiatan Pengadaan dan Pengedaran 
Benih Tanaman Hutan) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Mempunyai Sertifikasi standar usaha yang ditetapkan oleh Menteri 
LHK 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Kehutanan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Kehutanan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg

belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Kehutanan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 
2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha 
Pengelolaan/Wisata Goa untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti Hak Pengelolaan untuk Usaha Goa 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan 
Rel Wisata untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49442 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat Pengujian Sarana Perkeretaapian 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
dalam negeri untuk wisata untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut luar 
negeri untuk wisata untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan Danau untuk Wisata dan YBDI untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Vila (Bintang 2 dan 
3) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 55193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Restoran, dengan 
jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 56101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Boga untuk 
suatu event tertentu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 56210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Bar untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 56301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa 
Boga Periode Tertentu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 56290 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan 
jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 
orang untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 55120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL/AMDAL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan 
jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 
orang untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 55110 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL/AMDAL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Apartemen Hotel, 
dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 
– 200 orang untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 55194 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL/AMDAL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata 
Petualangan Alam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL/AMDAL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kelab Malam atau 
Diskotek yang utamanya menyediakan makan dan minum untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 56302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Fasilitas 
Gelanggang / Arena untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SPPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kelab Malam 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha Arena 
Permainan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. SPPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Diskotek untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. UKL-UPL 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Arung Jeram untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93241 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK (persetujuan); 15 HK (UKL-UPL) 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Selam 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93242 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata 
Memancing untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93245 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 
2. UKL-UPL 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK (sertifikat); 15 HK (UKL-UPL) 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata 
Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung) 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93246 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Olahraga 
Minat Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 93249 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas SPA 
(sante par aqua) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 96122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan

standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

12 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdaganan 
Eceran Minuman Beralkohol bagi Toko Bebas Bea (TBB) untuk Risiko 
Tinggi, KBLI: 47221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman 
Beralkohol 

2. Surat penunjukkan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai 
pengecer Minuman beralkohol 

3. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan 
4. Nomor Pokok Pengusaha barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi 

perusahaan yang memperpanjang surat keterangan perdagangan 
minuman beralkohol 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan produk 
daging dan daging unggas untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 10130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggaraman/ pengeringan ikan untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 10211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggaraman/ pengeringan ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pamanggangan ikan 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengasapan/ pamanggangan ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industrian pembekuan ikan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 10213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industrian 
pembekuan ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 10214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi ikan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peragian/ 
permentasi ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10215 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri berbasis 
daging lumatan dan surimi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan ikan untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10217 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pendinginan/ pengesan ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10217 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya 
untuk ikan untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10219 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10219 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam 
keleng) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam 
keleng) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 10222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air 
lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air 
lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pembekuan biota air lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 10294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi biota air lainnya 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peragian/ 
permentasi biota air lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10296 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri berbasis 
lumatan biota air lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10296 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan biota air 
lainnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10297 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10297 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan rumput laut untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 
untuk biota air lainnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Risiko 
Tinggi 
KBLI: 10299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan 
dan sayuran untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10311 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan 
dan sayuran untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10311 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10312 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10312 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengeringan buah-buahan dan 
sayuran untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10313 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengeringan buah-buahan dan sayuran untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10313 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10314 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pembekuan buah-buahan dan sayuran untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10314 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan buah-
buahan dan sayuran dalam kaleng untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan sari buah dan sayuran 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10330 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan sari buah dan sayuran untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10330 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tempe kedelai untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10391 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tempe kedelai untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 10391 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tahu kedelai untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10392 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tahu kedelai untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 10392 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan kedelai 
dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10393 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain 
tahu dan tempe untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10393 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya 
buah-buahan dan sayuran untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10399 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10399 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah dan lemak nabati untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10411 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
margarine untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10412 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani 
selain ikan untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10413 
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1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10413 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 10414 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
ikan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10414 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak goreng bukan minyak kelapa 
dan minyak kepala sawit untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10415 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak 
goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 10415 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kopra untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10421 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri kopra untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10421 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak mentah kelapa untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10422 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah kelapa untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10422 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10423 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
goreng kelapa untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10423 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri tepung dan pelet kelapa untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10424 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri tepung 
dan pelet kelapa untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10424 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude 
palm oil) untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10431 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri ninyak 
mentah kelapa sawit (Crude palm oil) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10431 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude 
palm kernel oil) untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10432 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 10432 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pemisahan/ fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti 
kelapa sawit untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10433 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemurnian mnyak mentah kelapa 
sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10434 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa 
sawit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10434 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni 
kelapa sawit untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10435 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10435 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti 
kelapa sawit untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10436 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10436 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
goreng kelapa sawit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10437 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati dan 
hewani lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10490 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak 
mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10490 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan susu segar dan krim untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10510 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan susu segar dan krim untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10510 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan susu bubuk dan susu kental untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10520 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan susu bubuk dan susu kental untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10520 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan es krim untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10531 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan es krim untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10531 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat 
dimakan (bukan es batu dan es balok) untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10532 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es 
balok) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10532 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10590 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Produk dari susu lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10590 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serelia 
lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang 
(termasuk Leguminous) untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10612 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10612 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Umum dan 
Sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Risiko 
Tinggi 
KBLI: 10613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Tepung Campuran dan 
Adonan Tepung untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10614 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10614 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Makanan Sereal untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10615 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan 
Sereal untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10615 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Tepung 
Terigu untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10616 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Idnustri Pati Ubi Kayu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10621 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Idnustri Pati Ubi 
Kayu untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10621 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Berbagai Macam Pulma untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10622 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Berbagai 
Macam Pulma untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10622 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Glukosa 
dan Sejenisnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10623 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Insutri Pati Lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10629 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Insutri Pati 
Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10629 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan Padi dan Penosohan 
Beras untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10631 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan Padi dan Penosohan Beras untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10631 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan Jagung 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10632 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan dan pembersihan Jagung untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10632 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan Tepung Beras dan 
Tepung Jagung untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10633 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10633 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10634 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan Pati Beras dan Jagung untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10634 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemanis 
dari Beras dan Jagung untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10635 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemanis 
dari Beras dan Jagung untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10635 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10636 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minyak 
dari Jagung dan Beras untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10636 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Roti dan Kue untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10710 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
Roti dan Kue untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10710 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula 
Pasir untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10721 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula 
Pasir untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10721 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Gula Merah untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10722 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula 
Merah untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10722 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sirop 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10723 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sirop 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10723 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10729 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10729 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kakao 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10731 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kakao 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10731 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang 
Gula untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10732 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan 
dari Sokelat dan Kembang Gula untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10732 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran 
kering untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10733 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Manisan 
Buah-buahan dan sayuran kering untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10733 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10734 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kembang 
Gula untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10734 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula Lainnya untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10739 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kembang 
Gula Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10739 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10740 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10740 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Makanan dan Masakah Olahan untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10750 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan 
dan Masakah Olahan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10750 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kopi untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10761 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Kopi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10761 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10762 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Herbal (Herb Infusion) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10762 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10763 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Teh untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10763 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kecap untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 10771 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kecap 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10771 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap 
masakan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu 
Masak dan Penyedap masakan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10773 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
Masak dari Kelapa untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10773 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Garam untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10774 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Garam untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 10774 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10779 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
Masak Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10779 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
Masak Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10791 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
Masak Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10791 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kue Basah untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10792 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kue Basah untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 10792 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-
Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10793 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan 
dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10793 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan 
Sejenisnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10794 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kerupuk, 
Keripik, Peyek dan Sejenisnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10794 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Krimer Nabati untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10795 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Krimer 
Nabati untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10795 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Dodol untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10796 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Dodol 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10796 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Makanan Lainnya untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10799 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Produk 
Makanan Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10799 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Ransum Makanan Hewan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 10801 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Ransum 
Makanan Hewan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10801 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Knsentrat Makanan Hewan untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 10802 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Knsentrat 
Makanan Hewan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10802 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Beralkohol Hasil Destilasi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11010 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Beralkohol Hasil Destilasi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11010 
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1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 11020 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 
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1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 11020 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Beralkohol Hasil Fermentasi Malt untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11031 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Beralkohol Hasil Fermentasi Malt untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11031 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Malt 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11032 
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1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Malt 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11032 
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1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Minuman Ringan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 11040 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman 
Ringan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11040 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Air Minum 
dan Air Mineral untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 11050 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Air 
Minum dan Air Mineral untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11050 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kemasan 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11051 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kemasan 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 11051 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri air minum 
isi ulang untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 11052 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri air minum 
isi ulang untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 11052 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 11090 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman 
lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 11090 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret 
Kretek Tangan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret 
Kretek Tangan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok 
Putih untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok 
Putih untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret 
Kretek Mesin untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12013 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret 
Kretek Mesin untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12013 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok 
lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12019 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok 
lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12019 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengeringan dan Pengolahan Tembakau untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12091 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengeringan dan Pengolahan Tembakau untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12091 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu 
Rokok serta kelengkapan rokok lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12099 
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1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu 
Rokok serta kelengkapan rokok lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 12099 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri persiapan serat tekstil untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 13111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
persiapan serat tekstil untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pemintalan Benag untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 13112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pemintalan Benag untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pemintalan benag Rajut untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pemintalan benag Rajut untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 13121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain 
Tenun Ikat untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain 
Tenun Ikat untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 13123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bulu 
Tiruan Tenunan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penyempurnaan Benag untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penyempurnaan Benag untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penyempurnaan Kain untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penyempurnaan Kain untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pencetakan Kain untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pencetakan Kain untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Batik untuk Risiko Rendah 
KBLI: 13134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Batik untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 13134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kain Rajutan untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 13911 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain 
Rajutan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13911 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kain Sulaman/ Bordir untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 13912 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain 
Sulaman/ Bordir untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13912 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 13913 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bulu 
Tiruan Rajutan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13913 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan 
Rumah Rangga untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 13921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi tekstil Sulaman untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 13922 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
Jadi tekstil Sulaman untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13922 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 13923 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bantal 
dan Sejenisnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13923 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 13924 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
Jadi Rajutan dan Sulaman untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13924 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Karung Goni untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 13925 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Karung Goni untuk Risiko Rendah 
KBLI: 13925 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karung 
Bukan Goni untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13926 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 13929 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Karpet dan Permadani untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 13930 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karpet 
dan Permadani untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13930 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Tali untuk Risiko rendah 
KBLI: 13941 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Tali untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 13941 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Tali untuk Risiko rendah 
KBLI: 13942 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Tali untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13942 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Pita 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13991 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kain Pita untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 13991 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri yang 
Menghasilkan Kain Keperluan Industri untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13992 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri yang 
Menghasilkan Kain Keperluan Industri untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13992 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Non 
Woven (bukan tenunan) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13993 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Non 
Woven (bukan tenunan) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13993 
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1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Ban 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13994 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Ban 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 13994 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kapuk untuk Risiko rendah 
KBLI: 13995 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kapuk untuk Risiko rendah 
KBLI: 13995 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring untuk Risiko 
rendah 
KBLI: 13996 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tulle 
dan Kain Jaring untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13996 
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1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tekstil 
Lainnya YTDL untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13999 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tekstil 
Lainnya YTDL untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 13999 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi (Konveksi) dari Tekstil untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi (Konveksi) dari Tekstil untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi (Konveksi) dari kulit untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi (Konveksi) dari kulit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14112 
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1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penjahitan dan 
pembuatan pakaian sesuai pesanan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penjahitan dan 
pembuatan pakaian sesuai pesanan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan Pakaian dari Tekstil untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan Pakaian dari Tekstil untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan Pakaian dari Kulit untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan Pakaian dari Kulit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi dan Barang dari kulit berbulu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi dan Barang dari kulit berbulu untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi Rajutan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 14301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian 
Jadi Rajutan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pakaian jadi sulaman/ bordir untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 14302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pakaian 
jadi sulaman/ bordir untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 14303 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rajutan 
Koas Kaki dan Sejenisnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 14303 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengawetan Kulit untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 15111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengawetan Kulit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penyamakan Kulit untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 15112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penyamakan Kulit untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pencelupan Kulit Bulu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 15113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pencelupan Kulit Bulu untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kulit 
Buatan/ imitasi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 15114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kulit 
Buatan/ imitasi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri barang 
dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 15121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri barang 
dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15121 
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1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 15122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri untuk Risiko 
Tinggi 
KBLI: 15122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri barang 
dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 15123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri barang 
dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi 
untuk Keperluan lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 15129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Inustri barang 
dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 15201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri alas kaki 
untuk keperluan sehari-hari untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Sepatu Olahraga untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 15202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sepatu 
Olahraga untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan 
Industri untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 15203 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri sepatu 
teknik lapangan/ keperluan Industri untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15203 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alas Kaki Lainnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 15209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Alas Kaki 
Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 15209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 16101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penggergajian Kayu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 16101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 16102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengawetan Kayu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 16102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengawetan rotan, bambu dan 
sejenisnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri pengawetan rotan, bambu dan 
sejenisnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Rotan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 16104 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Rotan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 16104 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16105 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16105 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 16211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk 
Decorative plywood untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk 
Decorative plywood untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Panel Kayu Lainnya untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 16213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Panel Kayu Lainnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 16213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Veneer untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Veneer untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 16214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Laminasi untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 16213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Laminasi untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 16213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri barang bangunan dari Kayu untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 16221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri barang bangunan dari Kayu untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Wadah dari Kayu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Wadah dari Kayu untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 16230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan 
Bambu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan 
Bambu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan 
Rotan dan Bambu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan 
Rotan dan Bambu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan 
Mebeller untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan 
Mebeller untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 16294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 16295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16295 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus 
Lainya Ytdl untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 16299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 16299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bubur 
Kertas (Pupl) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 17011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bubur 
Kertas (Pupl) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kertas Budaya untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 17012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas 
Budaya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kertas Berharga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas 
Berharga untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kertas Khusus untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 17014 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas 
Khusus untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17014 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kertas Lainya untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 17019 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas 
Lainya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17019 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas 
Bergelombang untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 17021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas 
dan Papan Kertas Bergelombang untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan 
Karton untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 17022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kemasan 
dan Kontak dari Kertas dan Karton untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 17022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kertas Tisue untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 17091 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas 
Tisue untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17091 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas 
Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 17099 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di 
Tempat Lain untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 17099 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Percetakan Umum untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 1811 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Percetakan Umum untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 1811 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penecetakan Khusus untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 18112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penecetakan Khusus untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 18112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Percetakan 3D Printing untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 18113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Percetakan 3D Printing untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 18113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 18120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kegiatan Jasa 
Penunjang Pencetakan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 18120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti 
Lunak untuk Risiko Rendah 
KBLI: 18201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti 
Lunak untuk Risiko Rendah 
KBLI: 18201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan 
Video untuk Risiko Rendah 
KBLI: 18202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Reproduksi Media Rekaman Film dan Video untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 18202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk dari Batu Bara untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 19100 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
dari Batu Bara untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 19100 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pembuatan Minyak Pelumas untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 19212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pembuatan Minyak Pelumas untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 19212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas 
Bekas untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 19213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 19213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 1921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk 
dari Hasil Kilang Minyak Bumi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 1921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Briket Batu Bara untuk Risiko Rendah 
KBLI: 19292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Briket Batu 
Bara untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 19292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan 
Alkali untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Anorganik Khlor dan Alkali untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Anorganik Gas Industri untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Anorganik Lainnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Anorganik Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 
dari Hasil Pertanian untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan 
Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20116 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan 
Pigmen untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20116 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber 
dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20117 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20117 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang 
menghasilkan Bahan Kimia Khusus untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus untuk Risiko 
Tinggi 
KBLI: 20118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 20119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia 
Dasar Organik Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro 
Primer untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk 
Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro 
Primer untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk 
Buatan Tunggal Hara Makro Primer untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro 
Primer untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk 
Buatan Majemuk Hara Makro Primer untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro 
Primer untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20124 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro 
Primer untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20124 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20125 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk 
Hara Makro Sekunder untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20125 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Mikro untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20127 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Mikro untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20127 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Pelengkap untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20127 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Pelengkap untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20127 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Media Tanam untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20128 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Media 
Tanam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20128 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pupuk Lainnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk 
Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan 
Bahan Baku Plastik untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Damar 
Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karet 
Buatan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama 
(Bahan Aktif) untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan 
Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Pemberantas Hama (Formulasi) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan 
Amelioran (Pembenah Tanah) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20214 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Cat dan 
Tinta Cetak untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pernis 
(Termasuk Mastik) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Lak untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lak untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Sabu dan Bahan Pembersih 
Keperluan Rumah Tangga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20231 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Sabu dan Bahan Pembersih 
Keperluan Rumah Tangga untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20231 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 20232 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20232 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20233 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 20233 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perekat Gigi untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 20234 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perekat Gigi untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 20234 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perekat/Lem untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 20291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perekat/Lem untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan 
Peledak untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Tinta untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tinta 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri untuk Risiko Rendah 
KBLI: 20294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Minyak 
Atsiri untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 20294 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Korek Api untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 2095 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Korek Api 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 2095 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 20296 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 20296 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
Kimia Lainnya YTDL untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Serat 
/Benang/ Strip/ Fiamen Buatan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Serat 
Stapel Buatan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 20302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bahan 
Farmasi untuk Manusia untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 21011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 21012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Hewan untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21013 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan 
Farmasi untuk Hewan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 21014 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 
2101 untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21015 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat 
Kesehatan dalam Subgolongan 2101 untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 21015 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 21021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk 
Manusia untuk Risiko Rendah 
KBLI: 21022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk 
Manusia untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21023 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 21023 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Ban Luar 
dan Ban Dalam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Ban untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 22112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Ban untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengasapan Karet untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 22121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengasapan Karet untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 22121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Remilling Karet untuk Risiko Rendah 
KBLI: 22122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Remilling 
Karet untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 22122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 22123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karet 
Remah (Crumb Rubber) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 22123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan 
Rumah Tangga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 22191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan 
Industri untuk Risiko Rendah 
KBLI: 22192 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Karet untuk Keperluan Industri untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22192 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan 
Infrastruktur untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 22193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 22194 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 22194 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 22199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Karet Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Plastik untuk Bangunan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 2210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 2220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Plastik untuk pengemasan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 2220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pipa 
plastic dan perlengkapan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
Plastik Lembaran untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah 
Tangga (Tidak termasuk Furnitur) untuk Risiko Rendah 
KBLI: 22292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur) 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri 
dari Plastik untuk Risiko Rendah 
KBLI: 22293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22293 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik lainnya Ytdl untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 22299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
Plastik lainnya Ytdl untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 22299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kaca 
Lembaran untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kaca 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 23112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kaca 
Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 23119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah 
Tangga dari Kaca untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 23121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah 
Tangga dari Kaca untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 23122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kemasan dari Kaca untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 23123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kemasan 
dari Kaca untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23123 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 23124 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat 
Laboratorium Klinis untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23124 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 23129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
Lainnya dari Kaca untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23129 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya 
yang Tahan Api untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 23911 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bata, 
Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 23911 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah 
Liat/Keramik Lainnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 23919 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23919 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Batu Bata 
dari Tanah Liat/Keramik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23922 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Genteng 
dari Tanah Liat/Keramik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23922 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 23923 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Saniter dari Porselen untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23923 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mortar atau Beton siap pakai untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 23957 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mortar 
atau Beton siap pakai untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23957 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan 
Asbes Lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23959 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23959 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 23961 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23961 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk 
Keperluan Bahan Bangunan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23962 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 23962 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Btau untuk keperluan 
Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 23963 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan 
Bangunan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23963 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu 
Lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23969 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 23969 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang galian bukan logam lainnya 
Ytdl untuk Risiko Rendah 
KBLI: 23990 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
galian bukan logam lainnya Ytdl untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 23990 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Besi dan 
Baja Dasar (Iron and Steel Making) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Baja (steel Rolling) untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pipa dan 
Sambungan Piapa dari Baja dan Besi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 24103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak 
luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pipa dan 
Sambungan Piapa dari Baja dan Besi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pembuatan Logam Dasar Mulia untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 24202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 24202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 24203 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Logam Bukan Besi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24203 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 24204 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Ekstrusi 
Logam Bukan Besi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24204 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam 
bukan besi baja untuk Risiko Rendah 
KBLI: 24205 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam 
bukan besi baja untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 24205 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pipadan 
sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24205 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 24310 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 24310 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengecoran Besi dan Baja untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24310 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan 
Baja untuk Risiko Rendah 
KBLI: 24320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan 
Baja untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 24320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 24320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium 
siap pasang untuk bangunan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 25111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap 
Pasang untuk Bangunan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Konstruksi 
Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 25113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam siap pasang untuk 
konsttuksi lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari 
Logam untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari 
Logam untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 25120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tengki, 
Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 25120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 25130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Senjata 
dan Amunisi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Senjata 
dan Amunisi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, 
Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 25910 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, 
Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 25910 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; 
Metalurgi Bubuk untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 25910 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan 
Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25920 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk 
Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 25920 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Industri 
untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 25920 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan untuk 
pertanian untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25931 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan untuk 
pertanian untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 25931 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan 
pertukangan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25932 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan yang 
digunakan dalam rumah tangga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25933 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri alat 
potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga untuk 
Risiko Tinggi 
KBLI: 25933 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri peralatan umum untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25934 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peralatan 
umum untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25934 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri ember, kaleng, drum dan wadah 
sejenis dari logam untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25940 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari kawat untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 25951 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang 
dari kawat untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25951 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri paku, mur dan baut untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 25952 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri paku, 
mur dan baut untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25952 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25991 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri brankas, 
filling kantor dan sejenisnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 25991 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri peralatan dapur dan peralatan meja 
dari logam untuk Risiko Rendah 
KBLI: 25992 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peralatan 
dapur dan peralatan meja dari logam untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25992 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri keperluan rumah tangga dari logam 
bukan peralatan dapur dan peralatan meja untuk Risiko rendah 
KBLI: 25993 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri keperluan 
rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 25993 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Profil untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 25994 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pembuatan Profil untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 25994 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lampu 
dan Logam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 25995 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Logam Lainnya Ytdl untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 25999 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang 
Logam Lainnya Ytdl untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 25999 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tabung 
Elektron dan Konektor Elektronik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26110 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen 
Elekronika Lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 26120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Semi 
Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 26120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan 
Komputer untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan 
Komputer untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan Komputer untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Telepon dan Faksimili untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26310 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kartu Cerdas (Smart Card) untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 26391 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 26399 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Komunikasi Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26399 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 26410 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Televisi 
dan/atau Perakitan Televisi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26410 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan, 
Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri 
Televisi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26420 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik 
Lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 26490 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Audio dan Video Elektronik Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26490 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26511 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26512 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26512 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 26513 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26513 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 26514 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26514 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur Waktu untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 26520 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur Waktu untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 26520 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, 
Perlengkapan dan Sejenisnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26601 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektromedikal san 
Elektroterapi untuk Risiko rendah 
KBLI: 26602 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektromedikal san 
Elektroterapi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 26602 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Fotografi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26710 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kamera 
Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 26791 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 
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1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Teropong 
dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 26792 
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1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Media Magnetik dan Media Optik untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 26800 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Motor Listrik untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 27111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), 
Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 27113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan 
Pendistribusian Listrik untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 27120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Batu 
Baterai untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Akumulator Listrik untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 27202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Akumulator Listrik untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 27202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Baterai 
Untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27203 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kabel 
Serat Optik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27310 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kabel 
Listrik dan Elektronik Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 27320 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kabel untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 27330 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Perlengkapan Kabel untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27330 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan 
Terpusat dan Lampu Ultra Violet untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 27401 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu 
Pembuang Listrik) untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 27402 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan untuk Alat 
Transportasi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 27403 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Lampu LED untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 27404 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lampu 
LED untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27404 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 27409 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Penerangan Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27409 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Listrik Rumah Tangga untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27510 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Elektrotermal Rumah Tangga untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 27520 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan 
Listrik Rumah Tangga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 27530 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 27530 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 27900 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 27900 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin 
dan Turbin untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin 
dan Turbin untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan 
Klep/Katup untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan 
Klep/Katup untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen 
Penggerak Mesin untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen 
Penggerak Mesin untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku 
Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28151 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku 
Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 28151 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku 
Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 28152 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Oven, 
Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28152 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28160 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28160 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28171 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28171 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin 
Kantor dan Akuntansi Elektrik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28172 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin 
Kantor dan Akuntansi Elektronik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28173 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin 
Fotokopi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28174 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Peralatan Kantor Lainnya untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 28179 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan 
Tenaga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28180 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perkakas 
Tangan yang Digerakkan Tenaga untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28180 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Untuk Pemnbungkus, 
Pembobolan dan Pengalengan untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Timbangan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 28192 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Timbangan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 28192 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pendingin untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pendingin untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 28193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya 
Ytdl untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya 
Ytdl untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 28210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Logam untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Logam untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Kayu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Kayu untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Kayu untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk 
Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 28224 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 28230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin 
Metalurgi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan 
Konstruksi untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan 
Konstruksi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin 
Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 28240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman 
dan Tembakau untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28250 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman 
dan Tembakau untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28250 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman 
dan Tembakau untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28250 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kabinet Mesin Jahit untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 28261 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan 
Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28262 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan 
Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28262 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Tekstil untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 28263 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan 
Sejenisnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28264 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan 
Produk Kulit untuk Risiko Rendah 
KBLI: 28265 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan 
Produk Kulit untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28265 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Percetakan untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 28291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Percetakan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 28291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 28292 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 28299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 28299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 29101 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kendraan 
Multiguna Pedesaan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 29102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 
Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 29200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Karoseri 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi 
Trailer untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 29200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan 
Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 29300 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Suku 
Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 29300 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kapal dan Perahu untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 30111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kapal dan 
Perahu untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 30111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan 
Bangunan Terapung untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian 
Kapal untuk Risiko Rendah 
KBLI: 30113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian 
Kapal untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk 
Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 30120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industi Pembuatan 
Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 30120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lokomotif 
dan Gerbong Kereta untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 30200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pesawat 
Terbang dan Perlengkapannya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 30300 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Kendaraan Perang untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 30400 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sepeda 
Motor Roda Dua dan Tiga untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 30911 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda 
Motor Roda Dua dan Tiga untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30912 
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1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Komponen 
dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 30912 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk 
Becak untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk 
Becak untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30921 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda 
Termasuk Becak untuk Risiko Rendah 
KBLI: 30922 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda 
Termasuk Becak untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 30922 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 30990 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat 
Angkutan Lainya Ytdl untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 30990 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Kayu untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 31001 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Kayu untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 31001 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau  Bambu 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 31002 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau  Bambu 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 31002 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Plastik untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 31003 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Furnitur 
dari Plastik untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 31003 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Logam untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 31004 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Furnitur 
dari Logam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 31004 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur Lainya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 31009 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur Lainya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 31009 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Permata untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 3211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Permata 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 3211 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia 
untuk Keperluan Priadi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia 
Bukan untuk Keperluan Pribadi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Mulia untuk 
Keperluan Teknik dan/atau laboratorium untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perhiasan Mutiara untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 32115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Musik Tradisional untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 32201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Olahraga untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 32300 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Permainan untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 32401 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Mainan Anak-Anak untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 32401 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan 
Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32501 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan 
Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32501 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 32502 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 32502 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kaca Mata untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 32503 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi serta Perlengkapannya Lainnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32509 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi serta Perlengkapannya Lainnya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32509 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk 
Perlengkapannya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 32901 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pita Mesin untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 32902 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ytdl untuk Risiko Rendah 
KBLI: 32903 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Peralatan untuk Perlindungan 
Keselamatan untuk Risiko Rendah 
KBLI: 32904 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan 
untuk Perlindungan Keselamatan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 32904 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Serat Sabut Kelapa untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 32905 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Serat Sabut Kelapa untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 32905 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produksi 
Radioisotop untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 32906 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Fabrikasi 
Elemen Bakar Uranium untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 32907 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Lainya Ytdl untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 32909 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk 
Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk 
Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 33111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Reparasi Produk 
Senjata dan Amunisi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 33112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainya 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 33121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan 
Navigasi dan Pengontrol untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan 
Navigasi dan Pengontrol untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan 
Elektrotherapi untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan 
Elektrotherapi untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Reparasi Peralatan Fotografi dan 
Optik untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan 
Transformator untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan 
Transformator untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 33142 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33142 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainya untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 33149 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan 
Terapung untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33151 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi 
Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 33151 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi 
Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 33152 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Pesawat 
Terbang untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 33153 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan 
Kendaraan Bermotor untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33159 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Alat 
Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 33159 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Lainya untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 33190 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan 
Industri untuk Risiko Rendah 
KBLI: 33200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan 
Industri untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 33200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengadaan 
Uap/Air Panas dan Udara Dingin untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 35301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Produksi Es untuk Risiko Rendah 
KBLI: 35302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Produksi Es untuk 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 35302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Treatment dan  Pembuangan Air Limbah Tidak 
Berahaya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 37021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah 
Berbahaya untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 37022 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Produksi Kompos Sampah Organik untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 38212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Produksi Kompos Sampah Organik untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 38212 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Daur Ulang Barang Logam untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 38301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Daur Ulang Bukan Barang Logam untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 38302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Daur Ulang Bukan 
Barang Logam untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 38302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kontruksi 
Gedung Industri untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 41013 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Mobil untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 45201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Mobil untuk Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 45201 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 45407 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 45407 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin 
atau Majalah untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 58130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penerbitan Suarat 
Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 58130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Penerbitan Piranti Lunak ( Software) untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 58200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penerbitan Piranti 
Lunak ( Software) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 58200 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program 
Televisi oleh Pemerintah untuk Risiko Rendah 
KBLI: 59111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi 
Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 59111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film Video dan Program 
Televisi oleh Swasta untuk Risiko Rendah 
KBLI: 59112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi 
Film Video dan Program Televisi oleh Swasta untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 59112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan 
Program Televisi oleh Pemerintah untuk Risiko Rendah 
KBLI: 59121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca 
Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 59121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan 
Program televisi oleh Swasta untuk Risiko Rendah 
KBLI: 59122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca 
Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta untuk Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 59122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan 
Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas 
Terbatas untuk Risiko Rendah 
KBLI: 61925 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Penyedia 
Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa 
Kabel dengan Mobilitas Terbatas untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 61925 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa Multimedia Lainya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 61929 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Multimedia 
Lainya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 61929 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 62011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pengembangan Video Game untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 62011 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi 
Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) untuk Risiko Rendah 
KBLI: 62012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) 
untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 62012 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 62019 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pemrograman Komputer Lainya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 62019 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Konsultasi Keamanan Informasi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 62021 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet 
of things untuk Risiko Rendah 
KBLI: 62024 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Konsultasi dan Perancangan internet of things untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 62024 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Konsultasi Komputer dan Manajemen untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 62029 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa 
Komputer Lainya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 62090 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Teknologi 
Informasi dan Jasa Komputer Lainya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 62090 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pengolahan Data untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 63111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pengolahan Data untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 63111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivtas Hosting 
dan YBDI untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 63112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa 
Tujuan Komersial untuk Risiko Rendah 
KBLI: 63121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Portal Web 
dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 63121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital 
DenganTujuan Komersial untuk Risiko Rendah 
KBLI: 63122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Portal Web 
dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial untuk Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 63122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kawasan Industri 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 68130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kawasan Industri 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 68130 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukkan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Konsultasi Manajemen Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 70209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Sertifikasi 
untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71201 
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1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Pengujian 
Laboratorium untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71202 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Inspeksi 
Periodik untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71203 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Inspeksi 
Teknis Instalasi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71204 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa 
Kalibrasi/Metrologi untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71205 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa 
Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality 
Control (QC) untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 71206 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Analisa dan uji 
Teknis Lainnya untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 71209 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan 
Rekayasa untuk Risiko Rendah 
KBLI: 72102 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitan dan 
Pengembangan Bioteknologi untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 72104 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Peneliitian dan Pengembangan Ilmu 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 72109 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Perancangan Khusus untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 74100 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 74909 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Penyewaaan dan Sewa untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 77301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan 
Industri Pengolahan untuk Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 77391 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: Berlokasi di Kawasan Industri apabila berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 
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1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pengepakan untuk Risiko Tinggi 
KBLI: 82920 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila 
berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan b. 
Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain y 

2. Industri Menengah: a. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; dan 
b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang 
diperlukan 

3. Industri Besar: a. berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan 
Peruntukkan Industri; dan b. Telah selesai melaksanakan persiapan 
dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi 
peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas INDAG untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas INDAG menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas INDAG melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas INDAG menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan persyaratan

izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 95110 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 95110 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi untuk Risiko 
Rendah 
KBLI: 95120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi untuk Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 95120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Alat-Alat Elektronik  Konsumen untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 95210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Alat-Alat Elektronik  Konsumen untuk 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 95210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan 
Peralatan Rumah dan Kebun untuk Risiko Rendah 
KBLI: 95220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan 
Peralatan Rumah dan Kebun untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 95220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit untuk 
Risiko Rendah 
KBLI: 95230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah 
untuk Risiko Rendah 
KBLI: 95240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah 
untuk Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 95240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan  Kegiatan Usaha Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi 
Lainnya untuk Risiko Rendah 
KBLI: 95299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Industri Kecil:  - 
2. Industri Menengah:  Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Oleh Aplikasi OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk 
Tingkat Risiko Rendah 
KBLI: 01191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB dari OSS RBA, sebagai bahan

pengawasan

Pemohon menerima NIB

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan 
Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01192 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya Sapi Potong untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01411 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya Sapi Potong untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01411 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya Sapi Perah untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01412 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya Sapi Perah untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01412 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya kerbau potong untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01413 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya kerbau potong untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01413 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya kerbau perah untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01414 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budidaya kerbau perah untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01414 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Peternakan Babi 
untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam 
Ras Pedaging untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01461 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam 
Ras Petelur untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01462 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan Ayam 
Lokal dan Persilangan untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01463 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam 
Lokal Dan Persilangannya untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01464 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budi daya Itik dan/atau Bebek untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01465 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budi daya Itik dan/atau Bebek untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01465 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan 
Budi Daya Burung Putuh untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01466 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan Ayam 
Ras untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01468 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari 

komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan 
galur baru 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Penetasan 
Telur untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01623 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 
2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha 

peternakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Obat Farmasi Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 46444 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 

usahanya 
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 

menjamin terjaganya mutu 
4. Memiliki Struktur organisas 
5. Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya 
6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 
7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. 

Tersedia area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan 
(released); d. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi 
yang terkunci; e. Tersedia ventilasi dan penerangan yan 

8. Tersedia Prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. 
Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; 

9. c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat 
hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur 
pengeluaran obat hewan; g. Prosedur 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 46445 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 

usahanya 
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 

menjamin terjaganya mutu 
4. Memiliki Struktur organisas 
5. Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya 
6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 
7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. 

Tersedia area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan 
(released); d. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi 
yang terkunci; e. Tersedia ventilasi dan penerangan yan 

8. Tersedia Prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. 
Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; 

9. c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat 
hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur 
pengeluaran obat hewan; g. Prosedur 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan standar

usaha

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan terhadap

Sertifikat Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan

pemenuhan standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Kosmetik untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 46446 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 

usahanya 
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 

menjamin terjaganya mutu 
4. Memiliki Struktur organisas 
5. Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya 
6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 
7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. 

Tersedia area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan 
(released); d. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi 
yang terkunci; e. Tersedia ventilasi dan penerangan yan 

8. Tersedia Prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. 
Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; 

9. c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat 
hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur 
pengeluaran obat hewan; g. Prosedur 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan standar

usaha

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan terhadap

Sertifikat Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan

pemenuhan standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Bahan Farmasi Untuk manusia Dan Hewan untuk Tingkat Risiko 
Tinggi 
KBLI: 46447 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 

usahanya 
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 

menjamin terjaganya mutu 
4. Memiliki Struktur organisas 
5. Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya 
6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 
7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. 

Tersedia area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan 
(released); d. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi 
yang terkunci; e. Tersedia ventilasi dan penerangan yan 

8. Tersedia Prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. 
Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; 

9. c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat 
hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur 
pengeluaran obat hewan; g. Prosedur 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan untuk 
Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 46448 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 

usahanya 
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 

menjamin terjaganya mutu 
4. Memiliki Struktur organisas 
5. Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya 
6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 
7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. 

Tersedia area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan 
(released); d. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi 
yang terkunci; e. Tersedia ventilasi dan penerangan yan 

8. Tersedia Prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. 
Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; 

9. c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat 
hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur 
pengeluaran obat hewan; g. Prosedur 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan standar

usaha

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan terhadap

Sertifikat Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan

pemenuhan standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan 
Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan 
untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 46692 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 

usahanya 
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 

menjamin terjaganya mutu 
4. Memiliki Struktur organisas 
5. Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya 
6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen 
7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. 

Tersedia area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan 
(released); d. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi 
yang terkunci; e. Tersedia ventilasi dan penerangan yan 

8. Tersedia Prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. 
Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; 

9. c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat 
hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur 
pengeluaran obat hewan; g. Prosedur 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan

persyaratan izin

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan/verifikasi

pemenuhan persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 

6. Perizinan lingkungan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 
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1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 

6. Perizinan lingkungan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01113 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang 
Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang 
Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang 
Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang 
hijau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang 
hijau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang 
hijau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01115 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia 
lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia 
lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia 
lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01119 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi 
hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi 
hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi 
hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01121 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian padi 
hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian padi 
hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01122 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01135 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka 
umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01135 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01135 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka 
umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01135 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih 
atau untuk peredaran benih; 

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan di bidang perbenihan 

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan 
persyaratan usaha 

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan 
disediakan informasi spasial) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka 
umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01135 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya 
2. Bukti penguasaan Lahan Usaha 
3. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serealia 
lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan gandum dan serealia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 10611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 
pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan persiapan lain yang 
diperlukan 

2. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri 
3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10612 
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1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
Penggilingan Aneka Kacang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10612 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri  Penggilingan aneka umbi dan sayuran 
(termasuk rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri  
Penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk Tingkat 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri Pati Umbi Kayu untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 10621 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pati Umbi 
Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10621 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan padi dan penyosohan 
Beras untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10631 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan padi dan penyosohan Beras untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 10631 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Industri penggilingan pembersihan jagung 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 10632 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri 
penggilingan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10632 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri 
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, 

pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang 
diperlukan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan 
pengendalian hama dan gulma untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01612 
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1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pemupukan, 
penanaman bibit/Benih dan pengendalian hama dan gulma untuk Tingkat 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01612 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau 
bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait 

2. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi 
standar SNI 

3. Perizinan Lingkungan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa pascapanen untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01630 
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1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pascapanen 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01630 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 
2. Surat Keterangan Penguasaan gudang 
3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 
4. Perizinan Lingkungan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pemilihan benih tanaman untuk 
pengembangbiakan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01640 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pemilihan benih 
tanaman untuk pengembangbiakan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01640 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih 
2. Surat Keterangan Penguasaan gudang 
3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa pengolahan lahan untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pengolahan 
lahan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01611 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih 
2. Surat Keterangan Penguasaan gudang 
3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa pemanenan untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pemanenan 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01613 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pernyataan akan menerapkan menerapkan cara pemanenan tanaman 
pangan yang baik dan benar; 

2. Surat Keterangan Penguasaan gudang 
3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui 
udara untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01614 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa 
penyemprotan dan penyerbukan melalui udara untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 01614 
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1 Persyaratan 1. Pernyataan akan menerapkan menerapkan cara pemanenan tanaman 
pangan yang baik dan benar; 

2. Surat Keterangan Penguasaan gudang 
3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Jasa penunjang pertanian lainnya untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01619 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa penunjang 
pertanian lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01619 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pernyataan akan menerapkan menerapkan cara pemanenan tanaman 
pangan yang baik dan benar; 

2. Surat Keterangan Penguasaan gudang 
3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka 
kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01116 
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1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01116 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka 
kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01116 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memliki/mengua-sai Lahan/kebun untuk usaha budidaya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha budidaya (dilengkapi dokumen. perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan). 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01133 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP 
2. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP / standar budidaya lain 

(Spesifik komoditas dan lokasi). 
3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jamur 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01136 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01136 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jamur 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01136 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01139 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01139 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01139 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Bunga untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Bunga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01193 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pembibitan tanaman bunga untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01194 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 10210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
anggur untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 10210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
anggur untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 10210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Peranian buah 
buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Peranian buah 
buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01230 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and 
stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah 
apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and 
stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah 
apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01251 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah 
Beri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01251 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01251 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah 
Beri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01251 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran 
tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01253 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 
2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran 
tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01253 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01253 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran 
tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01253 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
tanaman semusim lainnya ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01259 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah 
semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01259 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat 
Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01259 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah 
semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01259 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian cabai 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01283 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01283 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian cabai 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01283 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01285 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 
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1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka 
rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01285 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01285 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 01286 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non 
Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01286 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 01286 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non 
Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01286 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian tanaman hias untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 



No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
tanaman hias untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Membuat rencana usaha 
2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya 

yang sesuai dengan RUTW 
3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi 

daya 
4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk 

usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika 
diperlukan) 

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan 
air, serta tata kelola limbah 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian tanaman hias untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 01301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
tanaman hias untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01301 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau 
peredaran benih 

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian pengembangbiakan tanaman untuk 
Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01302 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji 
bijian penghasil bukan minyak makan untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 
kebakaran 

4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 

5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas 
wilayah kerja perusahaan perkebunan 

6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebunan, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji 
bijian penghasil bukan minyak makan untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01118 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perkebunan 
Tebu untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin

dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01140 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha Mikro dan Kecil: a. Rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar; 
b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. 

2. Usaha Menengah: a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan 
berlabel); b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; c. 
Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

3.  
4. Usaha Besar: Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan 
tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01150 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 
kebakaran 

4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 

5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas 
wilayah kerja perusahaan perkebunan 

6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebunan, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan 
tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01150 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 
kebakaran 

4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 

5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas 
wilayah kerja perusahaan perkebunan 

6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebunan, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan standar

usaha

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan terhadap

Sertifikat Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan

pemenuhan standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01191 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerima notifikasi pemenuhan standar

usaha

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pemerikasaan terhadap

Sertifikat Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil pemeriksaan

pemenuhan standar usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 01199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Dilakukan oleh OSS RA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
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4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
tanaman semusim lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01199 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
Buahan Tropis dan Subtropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
Buahan Tropis dan Subtropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01220 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
Biji Kanga kacangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01252 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 
kebakaran 

4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 

5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas 
wilayah kerja perusahaan perkebunan 

6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebunan, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah 
Biji Kanga kacangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01252 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan buah  
Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01261 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 
kebakaran 

4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 

5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas 
wilayah kerja perusahaan perkebunan 

6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebunan, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan buah  
Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01261 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah 
Kelapa Sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01262 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 
kebakaran 

4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 

5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas 
wilayah kerja perusahaan perkebunan 

6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebunan, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah 
Kelapa Sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01262 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01270 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 01270 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin

dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01270 
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1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Lada 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01281 
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1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Lada 
untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01281 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan 
Cengkeh untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01282 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan 
Cengkeh untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01282 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan 
Tanaman Aromatik/Penyegar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01284 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan 
Tanaman Aromatik/Penyegar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01284 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Obat ataBiofarma Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01285 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Obat ataBiofarma Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01285 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 01286 
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1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 01286 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Rempah rempah, aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya untuk 
Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01289 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Rempah rempah, aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya untuk 
Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01289 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Karet 
dan Tanaman Penghasilan Getahnya untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Karet 
dan Tanaman Penghasilan Getahnya untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 01291 
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1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Cemara 
dan tanaman Tahunan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Cemara 
dan tanaman Tahunan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha industri Minyak 
Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 10431 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Terintegrasi dengan Kebun Kelapa Sawit (KBLI 01262) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin

dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula 
Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 10721 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin

dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri 
Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 10763 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Terintegrasi dengan Kebun The (KBLI 01270) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan persyaratan izin

dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi pemenuhan

persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji 
Bijian Penghasilan Minyak Makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01117 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji 
Bijian Penghasilan Minyak Makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01117 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Bit, Gula 
dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01137 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Bit, Gula 
dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01137 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Berserat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01160 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian 
Tanaman Berserat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01160 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas TPH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi

 Dinas TPH menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas TPH melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas TPH menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke Dinas

PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah 
Oleaginous Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01269 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Umum berupa rencana kerja pembangunan kebun 
termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 

2. Persyaratan Khusus usaha: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, 
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); b. memiliki SDM, sarana, prasarana 
dan sistem untuk melakukan pembukaan lhan tanpa bakar serta 
pengen 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah 
Oleaginous Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 01269 
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1 Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan 
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perkebunan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perkebunan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat Standar yg belum

terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perkebunan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha ke

Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Cara Budi Daya Ternak 
KBLI Terkait: 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 01443; 
01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 01465; 01466; 01467; 01468; 
01469; 01491; 01492; 01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan 
2. Foto udara lokasi/ denah lengkap dengan batas-batasannya 
3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 
4. Dokumen jaminan mutu/SOP 
5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) 
KBLI Terkait: 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 
47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Keterangan informasi produk 
2. Memenuhi standar penerapan penanganan yang baik PSAT 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
60 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 



No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) 
KBLI Terkait: 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 
47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Keterangan informasi produk 
2. Komitmen memenuhi standar penangananyang baik PSAT minimal 3 

level 
3. Komitmen memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
4. Komitmen memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai 

perundang-undangan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Keamanan PSAT/Health certifikat 
KBLI Terkait: 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 
47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Keterangan informasi produk 
2. Sertifikat penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 2 
3. Sertifikat hasil uji keamanan dan/atau mutu PSAT sesuai persyaratan 

negara tujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin Rumah Pengemasan 
KBLI Terkait: 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Keterangan informasi produk 
2. Memiliki pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good 

Agricultural Practices (GAP) yag dibuktikan dengan sertifikat atau surat 
keterangan 

3. Sertifikat penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 2 
4. Desain Label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-

undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 
5. Sertifikat hasil uji laboratorium PSAT dari laboratorium yang 

diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner 
KBLI Terkait: 10110; 10120; 10130; 10510; 10531; 10590;10799; 10801; 
15111; 46209; 46321; 46322; 46323; 46325; 46326; 46327; 47111; 47211; 
47212; 47213; 47214; 47216; 52101; 52102; 01412; 01414; 01443; 01462; 
01464; 01465; 01466; 01493; 01497; 11013 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi: a) surat kuasa bermaterai apabila 
diwakilkan oleh orang lain; b) fotokopi izin usaha atau surat tanda 
daftar usaha; dan c) surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/ 
kota. 

2. Persyaratan khusus unit usaha produk hewan memenuhi persyaratan 
teknis: a) prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan 
sanitasi, kesejahteraan hewan; b) menjalankan praktik veteriner yang 
baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyaratkan dari 
laboratorium eksternal terakreditasi; c) mempunyai dokter hewan yang 
tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggungjawab teknis 
bagi unit usaha yang dipersyaratkan; dan d) memiliki pekerja teknis 
dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahteraan 
hewan bagi yang dipersyaratkan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 
KBLI Terkait: 46202; 46209; 46315; 01117; 01118; 01137; 01140; 01150; 
01160; 01191; 01199; 01220; 01252; 01261; 01262; 01269; 01270; 01281; 
01282; 01284; 01285; 01286; 01289; 01291; 01299 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan sertifikasi 
2. memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan 
3. dokumen penguasaan sapras dan lahan 
4. ketersediaan tenaga perbenihan 
5. dokumen asal usul benih (DO/ surat keterangan) 
6. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar  
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Angkutan Jalan 
Rel Wisata untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 49442 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin Usaha Kegiatan Pokok 
2. Peta Lokasi prasana perkeretaapian khusus 
3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perketeretaapin khusus dan 

kegiatan proyek 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas Perhubungan

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Angkutan Jalan 
Rel Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 49450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Izin Usaha Kegiatan Pokok 
2. Peta Lokasi prasana perkeretaapian khusus 
3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perketeretaapin khusus dan 

kegiatan proyek 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas Perhubungan

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 52222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Study kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis, serta 
aspek ekonomi dan finansial 

2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan 
sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama 
lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan 

3. Masterplan/rencana induk pelabuhuan 
4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau 

serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan 
5. Pertahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan rencana anggara 

biaya (RAB) 
6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis 
7. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan 

sungai dan danau 
8. Hasil study keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan 

SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan 
9. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan 
10. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba sandar 

kapal 
11. Bukti ketersediaan: a. fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan 

pelabuhan sungai dan danau; b. pelaksana kegiatan pelabuhan sungai 
dan danau (SDM); c. ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai dan 
danau 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

4 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas 
Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 52223 
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1 Persyaratan 1. Study kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis, serta 
aspek ekonomi dan finansial 

2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan 
sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama 
lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan 

3. Masterplan/rencana induk pelabuhuan 
4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau 

serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan 
5. Pertahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan rencana anggara 

biaya (RAB) 
6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknisnya 
7. Hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan 
8. Peta yang dilengkapi batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan 

penyebrangan 
9. Hasil study keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan 

SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan 
10. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan 
11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan 
12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus 

penumpang dan kendaraan beserta muatannya 
13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal 
14. Bukti ketersediaan pelaksanaan kegiatan pelabuhan penyebrangan 

dinyatakan dengan SK pembentukkan dan struktur oraganisasi 
pelaksan 

15. Bukti ketersediaan sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan 
penyebrangan 

16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian 
pelabuhan penyebrangan yang memiliki pengetahuan di bidang 
pelabuhan penyebrangan 

17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan 
18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyebrangan 
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2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

4 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
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6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
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dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang untuk 
Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50211 
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1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan 
teknis/kelaiklautan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang 
dilayani 

2. Serifikasi Pengawakan 
3. Pemenuhan Standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 
4. memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan 

danau (awak kapal) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 
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2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan 
Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota untuk Penumpang untuk Tingkat 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai denan daerah 
operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 

2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau 
sementara 

3. Kesesuaian lintas yang dilayani 
4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 
5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyebrangan 
6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Konstruksi Jalan 
Rel untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 42103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki rencana kerja 
2. Memiliki minimal 2 personil SDM yang memiliki keahlian di bidang 

perkeretaapian 
3. Kemampuan keuangan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan/ verifikasi

pemenuhan persyaratan izin ke Dinas PMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas Perhubungan

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan/verifikasi pemenuhan

persyaratan izin kepada OSS RBA

• OSS RBA menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya 
(Perantara jual beli dan/ atau sewa kapal) untuk Tingkat Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 52229 
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1 Persyaratan 1. Memiliki 1 orang tenaga ahli yang memiliki kemapuan merencanakan 
dan malaksanakan salvage dan/atau pekerjaan bawah air 

2. Memiliki paling sedikit 1 tim penyelam yang terdiri dari 4 orang tenaga 
penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifkat yang relevan 

3. Memliki pelarakatan kerja yang terdiri atas: a. 1 set alat las dan potong 
bawah air; b. 1 set pompa salvage dan/atau pekerjaan bawah air; c. 1 
set alat survey; d. 1 set kompresor selam tekanan rencah; dan e. 1 set 
kompresor selam tekanan tinggi 

4. Memiliki 4 set alam selam self contained underwater breathing 
apparatus (scuba) atau 1 set alat selam suface supplied breathing  
apparatus (ssba) 

5. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 unit kapal kerja jenis 
crane barge atau tag bat berbendera indonesia 

6. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 unit kapal 
kerja jenis pipe cable laying barge vessel atau tag boat berbendera 
indonesia 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya 
(Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan 
angkutan laut) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 52229 
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1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minmal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Memiliki Tenaga ahli dengan ijazah S1/DIII umum yang memiliki 
pengalaman 5 tahun di bidang pelayaran/teknik 
mesin/automotif/kepelabuhan/ trasportasi dan bersertifikat profesi 
dibidang penyewaan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan 
pengalaman 5 

3. Memiliki manajemen mutu 
4. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk 

disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau 
usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang 
berlaku sesuai dengan kebutuhan usahannya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya 
(Salvage dan/ atau pekerjaan bawah air) untuk Tingkat Risiko Menengah 
Rendah 
KBLI: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minmal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Tenaga ahli WNI berupa tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum 
abritase, hukum kemaritiman international dan bersertifikat 
kompetensi profesi di bidang ship broker dengan pengalaman 5 tahun 
dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal dibuktikan den 

3. Memiliki manajemen mutu 
4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang 

keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha perantara jual beli 
dan/atau sewa kapal berdasarkan jumlah perusahaan perantara jula 
beli dan/atau sewa kapal dan jumlah kunjungan kapal yang berk 

5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasinal minimal roda 4 yang 
dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah 

6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem 
informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi 
perhubungan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 50111 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri atau sewa, 
berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari 
intsnasi berwenang 

2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III 
di bidang ketatalaksanakan, nautis, atau teknik kpelayaran niaga, yang 
dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi 
berwenang 

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines 
plan) 

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 
GT 175 

5. Bagi perusahaan patungan memiliki kapal motor berbendera indonesia 
yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 
5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia 

6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikti 
1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 TK dengan 
paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 
1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; atau 

8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling 
sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 

9. Tongkang bermesin sebagai mana dimaksud pada butir 3 termasuk 
tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan 
penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA) 

10. Kepemilikan kapal berbenderai indonesia yang laik laut harus dapat 
dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang 
masiih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; 
dan d. Crew list bagi tongkang bermesin 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
Luar Negeri untuk Barang Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri atau sewa, 
berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari 
intsnasi berwenang 

2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III 
di bidang ketatalaksanakan, nautis, atau teknik kpelayaran niaga, yang 
dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi 
berwenang 

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines 
plan) 

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 
GT 175 

5. Bagi perusahaan patungan memiliki kapal motor berbendera indonesia 
yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 
5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia 

6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikti 
1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 TK dengan 
paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 
1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; atau 

8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling 
sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 

9. Tongkang bermesin sebagai mana dimaksud pada butir 3 termasuk 
tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan 
penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA) 

10. Kepemilikan kapal berbenderai indonesia yang laik laut harus dapat 
dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang 
masiih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; 
dan d. Crew list bagi tongkang bermesin 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penanganan 
Kargo (Bongkar Muat Barang) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 52240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) 
tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan; 

2. Memiliki tenaga ahli, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: 
ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut; b. Pelabuhan 
Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut; c. 
Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat 

3. Memiliki sistem manajemen mutu: a. Peralatan; b. Forklift; c. Pallet, d. 
Ship side-net; f. Rope sling; g. Rope net; dan h. Wire net.  Dengan 
jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar 
muat pelabuhan setempat 

4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap 
keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat 
berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan 
kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 

5. Persyaratan Izin Lainnya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan 
Transportasi (JPT) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 52291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ 
Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, 
S-l Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau 
manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabe 

3. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 
(empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah 

4. Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem 
informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi 
darat, laut, udara, atau perkeratapian sesuai dengan perkembangan 
teknologi 

5. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya 
6. Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat 

terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa 
pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa 
pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sewa 
Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49426 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan STNK 
2. Buku pemeliharaan (service) berkala 
3. Foto kendaraan yang akan diberikan izin 
4. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang 
5. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
6. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk badan 

hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanaan 
SMK (untuk UMKM) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus 
Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49216 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan 
STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lunas uji berkala (untuk 
kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan 

2. memiliki dan/atau menguasai tenpat penyimpanan 
3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 
4. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang 
7. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan 
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus 
dalam Trayek Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49219 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan 
STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lunas uji berkala (untuk 
kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan 

2. memiliki dan/atau menguasai tenpat penyimpanan 
3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 
4. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dalam trayek 
7. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan 
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus 
Tidak dalam Trayek Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49229 
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1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan 
STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lunas uji berkala (untuk 
kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan 

2. memiliki dan/atau menguasai tenpat penyimpanan 
3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 
4. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dalam trayek 
7. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan 
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan Danau Tramper untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50212 
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1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan 
teknis/kelaiklautan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang 
dilayani 

2. Serifikasi Pengawakan 
3. Pemenuhan Standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 
4. memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan 

danau (awak kapal) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan danau untuk Wisata dan Ybdi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50213 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan 
teknis/kelaiklautan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang 
dilayani 

2. Serifikasi Pengawakan 
3. Pemenuhan Standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 
4. memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan 

danau (awak kapal) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan Danau untuk Barang Umum dan / atau hewan untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 50221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan 
teknis/kelaiklautan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang 
dilayani 

2. Serifikasi Pengawakan 
3. Pemenuhan Standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 
4. memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan 

danau (awak kapal) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan Danau untuk Barang Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50222 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan 
teknis/kelaiklautan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang 
dilayani 

2. Serifikasi Pengawakan 
3. Pemenuhan Standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 
4. memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan 

danau (awak kapal) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 50112 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minmal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli 
Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan 
Angkutan Laut (KALAK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan 
dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun d bidang pelay 

3. Memiliki sistem manajemen mutu 
4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang 

keseimbangan oenyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan 
pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan 
pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan 
set 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untu Barang untuk Tingkat Risiko 
Menengah Tinggi 
KBLI: 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minmal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli 
Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan 
Angkutan Laut (KALAK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan 
dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun d bidang pelay 

3. Memiliki sistem manajemen mutu 
4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang 

keseimbangan oenyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan 
pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan 
pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan 
set 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan 
Penyeberangan perintis Antarka bupaten/ Kota untuk penumpang untuk 
Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50217 
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1 Persyaratan 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai denan daerah 
operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 

2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau 
sementara 

3. Kesesuaian lintas yang dilayani 
4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 
5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyebrangan 
6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan 
Bermotor untuk Barang Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49431 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. menggunakan mobil barang, kereta gandengan, dan/atau kereta 
tempelan 

2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan 
bukti kartu uji 

3. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 
4. tersedinya fasilitas bongkar muat 
5. Dilengkapi dengan surat muatan barang 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang umum 
7. Menempatkan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat 

merekam kecepatan kendaraan dan prilaku pengemudi dalam 
mengoperasikan kendaraan 

8. menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil 
barang 

9. Memenuhi standar manajemen keselamatan 
10. Mempunyai perjanjian muatan angkutan barang 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut 
untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 52221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedirikit 2 orang tenaga ahli tersertifikasi bidang 
kepelabuhan yang dilegalisir oleh isntansi yang berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Aktivitas Tally Mandiri untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Memiliki tenaga ahli dibidang tally: a. paling sedikit 1 orang dengan 
kualifikasi ahli nautika Tk III atau DIII ahli kepelabuhan dan pelayaran 
atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang 
melakukan kegata tally di pelabuhan utama dan pelab 

3. Memiliki sistem manajemen mutu 
4. Memiliki peralatan termasuk peralatan teknologi infromasi yang 

digunakan 
5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang 

keseimbangan oenyediaan dan permintaan usaha tally mandiri 
berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan 
kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran 
Rakyat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah 
KBLI: 50135 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar 
2. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera indonesia yang laik 

laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakan dengan tenaga  
mesin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga 
penggerak bantu 

3. Memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut berukuran 
GT 7 s.d GT 174 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Pengerukan untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 42914 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 orang tenaga ahli WNI yang dibuktikan dengan 
surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta 
memliki kualifikasi pendidikan: a. ahli Nautika Tk I (ANT-1); b. Ahli 
Teknikal Tk I (ATT-1); c. teknik sipil; d. 

2. Memiliki tenpat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti 
kepemilikan 

3. Memiliki paling sedikit 1 kapal keruk yang laik laut berbendera 
Indonesia 

4. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint 
venture) yang dibuktikan dengan surat oerjanjian kerja sama 

5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint 
venture) wajib memiliki 1 unit kapal keruk jenis trailing suction hopper 
dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5.000 m3 
dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan  Kegiatan Usaha Penyiapan Lahan untuk Tingkat Risiko 
Menengah Rendah 
KBLI: 43120 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 orang tenaga ahli WNI yang dibuktikan dengan 
surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta 
memliki kualifikasi pendidikan: a. ahli Nautika Tk I (ANT-1); b. Ahli 
Teknikal Tk I (ATT-1); c. teknik sipil; d. 

2. Memiliki tenpat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti 
kepemilikan 

3. memiliki paling sedikit 1 kapal keruk yang laik laut berbendera 
indonesia 

4. bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint 
venture) yang dibuktikan dengan surat oerjanjian kerja sama 

5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint 
venture) wajib memiliki 1 unit kapal keruk jenis trailing suction hopper 
dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5.000 m3 
dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan

melalui system OSS RBA

- Sistem OSS RBA menerbitkan NIB+SS

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada DPMPTSP Prov. Jabar

- Sistem OSS RBA menotifikasi penerbitan

NIB+SS kepada Pemohon

Dinas PMPTSP menerima notifikasi

penerbitan NIB+SS dari OSS RBA, sebagai

bahan pengawasan

Pemohon menerima NIB dan Sertifikat

Standar

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
N/A 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

Diterbitkan oleh OSS RBA 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai 
dan Danau untuk Barang Berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50223 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan 
teknis/kelaiklautan sesuai peruntukkan dan rencana trayek yang 
dilayani 

2. Serifikasi Pengawakan 
3. Pemenuhan Standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 
4. memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan 

danau (awak kapal) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus 
Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49213 
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1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan 
STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lunas uji berkala (untuk 
kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan 

2. memiliki dan/atau menguasai tenpat penyimpanan 
3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 
4. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dalam trayek 
7. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan 
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan 
Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek untuk Tingkat 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49412 
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1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan 
STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lunas uji berkala (untuk 
kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan 

2. memiliki dan/atau menguasai tenpat penyimpanan 
3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 
4. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dalam trayek 
7. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan 
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Darat 
Lainnya Untuk Penumpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 49429 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan 
STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lunas uji berkala (untuk 
kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan 

2. memiliki dan/atau menguasai tenpat penyimpanan 
3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 
4. Kesesuaian dengan perencanaan kebuthan kendaraan (kuota) yang 

ditetapkan 
5. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum 
6. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang 
7. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan 
8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan 
Penyeberangan Umum Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Tingkat 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50226 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai denan daerah 
operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 

2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau 
sementara 

3. Kesesuaian lintas yang dilayani 
4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 
5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyebrangan 
6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 



No Komponen Keterangan 

masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang untuk Tingkat Risiko Menengah 
Tinggi 
KBLI: 50114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri atau sewa, 
berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari 
intsnasi berwenang 

2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III 
di bidang ketatalaksanakan, nautis, atau teknik kpelayaran niaga, yang 
dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi 
berwenang 

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines 
plan) 

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 
GT 175 

5. Bagi perusahaan patungan memiliki kapal motor berbendera indonesia 
yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 
5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia 

6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikti 
1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 TK dengan 
paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 
1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; atau 

8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling 
sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 

9. Tongkang bermesin sebagai mana dimaksud pada butir 3 termasuk 
tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan 
penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA) 

10. Kepemilikan kapal berbenderai indonesia yang laik laut harus dapat 
dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang 
masiih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; 
dan d. Crew list bagi tongkang bermesin 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
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pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan  Laut 
Dalam Negeri untuk Barang Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri atau sewa, 
berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari 
intsnasi berwenang 

2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III 
di bidang ketatalaksanakan, nautis, atau teknik kpelayaran niaga, yang 
dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi 
berwenang 

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines 
plan) 

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 
GT 175 

5. Bagi perusahaan patungan memiliki kapal motor berbendera indonesia 
yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 
5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia 

6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikti 
1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 TK dengan 
paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 
1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; atau 

8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling 
sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 

9. Tongkang bermesin sebagai mana dimaksud pada butir 3 termasuk 
tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan 
penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA) 

10. Kepemilikan kapal berbenderai indonesia yang laik laut harus dapat 
dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang 
masiih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; 
dan d. Crew list bagi tongkang bermesin 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut 
Dalam Negeri Perintis untuk Barang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri atau sewa, 
berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari 
intsnasi berwenang 

2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III 
di bidang ketatalaksanakan, nautis, atau teknik kpelayaran niaga, yang 
dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi 
berwenang 

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines 
plan) 

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 
GT 175 

5. Bagi perusahaan patungan memiliki kapal motor berbendera indonesia 
yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 
5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia 

6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikti 
1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 TK dengan 
paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 
1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; atau 

8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling 
sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 

9. Tongkang bermesin sebagai mana dimaksud pada butir 3 termasuk 
tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan 
penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA) 

10. Kepemilikan kapal berbenderai indonesia yang laik laut harus dapat 
dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang 
masiih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; 
dan d. Crew list bagi tongkang bermesin 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 



No Komponen Keterangan 

pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pergudangan dan 
Penyimpanan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 52109 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minmal 2 tahun, 
peralatan kantor sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

2. Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi 
3. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/ desa 

dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalulintas 
4. Dalam hal rencana depo peti kemas dalam dlkr harus dilengkapi 

dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat 
5. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 tahun atau 

memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000 m2 
yang dibuktikan dnegan hak penguasaan atau kepemilikan tanah 
untuk depo peti kemas yang berada di luar dlkr pelabuhan yang 

6. Memiliki atau menguasai lahan penumpukkan yang digunakan dengan 
kemampuan knstruksi menampung beban sebagai berikut: a. minimal 
4 tier peti kemas  kosong (empety) dengan ukuran 20 feet; b. minimal 
2 tier peti kemas kosong ukuran 20 feet 

7. Kontruksi lahan depo peti kemas menggunakan: a. paving; b. Aspal; 
atau beton/concrete 

8. Memiliki peralatan antara lain: a. 1 unit reach stacker; b. 1 unit top 
loader; c. 1 unit side loader; d. 1 unit forklift; dan/atau e. fasilitas 
perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan 
dengan jenis dan kapasitas peralatan disesuaikan d 

9. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 orang dengan kualifikasi Ahli 
Nautika Tk III, atau ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah 
Diploma III atau 2 orang ahli yang sederajat dengan pengalaman 
kerjapaling sedikit 5 tahun dalam pengelolaan depo pet 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan 
Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Tingkat 
Risiko Menengah Tinggi 
KBLI: 50227 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai denan daerah 
operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 

2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau 
sementara 

3. Kesesuaian lintas yang dilayani 
4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 
5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyebrangan 
6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan termasuk

Sertifikat Standar belum terverifikasi

 Sistem OSS RBA menotifikasi pemenuhan standar usaha (SS belum

terverifikasi) kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan standar usaha

kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

 Dinas Perhubungan menerima notifikasi pemenuhan standar usaha

 Dinas Perhubungan melakukan pemerikasaan terhadap Sertifikat

Standar yg belum terverifikasi, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan

lapangan

 Dinas Perhubungan menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar

usaha ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha

 Dinas PMPTSP menotifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi kepada

OSS RBA

• OSS RBA  menerbitkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

• OSS RBA menotifikasi SS ke Pemohon

Pemohon menerima Sertifikat Standar yg telah

terverifikasi
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Sertifikat Standar 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 
KBLI terkait: 84127 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti sertifikat kepemilikan atau pengusaan 
2. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi 
3. Foto dokumentasi kondisi eksisting lapangan 
4. Rencana tata letak bangunan 
5. Memenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan 

skala bangkitan lalu lintas 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Persetujuan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum 
KBLI terkait: 42103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 
2. gambar teknis 
3. data lapangan 
4. jadwal pelaksanaan 
5. spesifikasi teknis 
6. metode pelaksanaan 
7. Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang 

akan dibutuhkan 
8. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang 

berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin operasi prasarana perkeretaapian umum 
KBLI terkait: 42103 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Prasarana perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan 
persyaratan kelaikan teknis dan operasional prasarana perkeretaapian 
dan telah lulus uji pertama 

2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan 
prasarana perkeretaapain 

3. Tersedianya tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, tenag 
pemeriksa prasarna dan petugas pengoperasian prasarana yang 
dibuktikan dengan sertifikat 

4. Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian 
5. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
44 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin operasi sarana perkeretaapian umum 
KBLI terkait: 49110; 49120; 49441 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki studi kelayakan 
2. memiliki paling sedikit 2 rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi 

teknis sarana 
3. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama 

yang dinyatakan denan sertifikasi uji pertama 
4. tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan 

tenaga pemeriksa sarana yang memiliki sertifikat 
5. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan 

perawatan sarana perkeretaapian 
6. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapain 
7. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh 

menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangnnya 
8. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 



No Komponen Keterangan 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus 
KBLI terkait: 49442; 49450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus 
2. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 
3. gambar-gambar kerja 
4. data lapangan 
5. jadwal pelaksanaan 
6. spesifikasi teknis 
7. metode pelaksanaan 
8. bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% dari luas yang dibutuhkan 
9. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang 

berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus 
KBLI terkait: 49442; 49450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus 
2. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 
3. gambar-gambar kerja 
4. data lapangan 
5. jadwal pelaksanaan 
6. spesifikasi teknis 
7. metode pelaksanaan 
8. bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% dari luas yang dibutuhkan 
9. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang 

berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin operasi perkeretaapian khusus 
KBLI terkait: 49442; 49450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian 
khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan 
telah lulus uji pertama 

2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan 
perawatan sarana dan prasarana perkeretaapain khusus 

3. tersedianya petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak 
sarana perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa 
prasarana dan sarana perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat 
kompetensi 

4. Menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian 
5. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
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tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusuS 
KBLI terkait: 49450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan 
prasarana dan sarana 

2. Data lengkap prasarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat 
uji kelaikan 

3. Data sarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat uji kelaikan 
4. Data petugas pengeoperasian prasarana perkeretaapian, awak 

sarana perkeretaapian, tanag perawat prasarana dan sarana, tenaga 
pemeriksa prasarana dan darana perkeretaapian di perusahaan yang 
akan mengalihkan izin operasi 

5. Izin usaha kegiatan pokok badan usaha dari perusahan pemilik izin 
operasi 

6. Izin Usaha kegiatan pokok badan usaha dariperusahaan yang akan 
menerima pengalihan izin operasi 

7. Izin operasi perkeretaapian khusus dari perusahaan pemilik izin 
operasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur 
kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas 
operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api 
khusus) 
KBLI terkait: 49450 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 
2. Gambar teknis 
3. data lapangan 
4. jadwal pelaksanaan 
5. spesifikasi teknis 
6. metode pelaksanaan 
7. Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang 

akan dibutuhkan 
8. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang 

berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
60 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SIUPAL 
KBLI terkait: 50111; 50114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang 
2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran 

niaga 
3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari penyelenggara 

pelabuhan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SIUPAL 
KBLI terkait: 50131; 50134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang 
2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran 

niaga 
3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari penyelenggara 

pelabuhan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS 
KBLI terkait: 50111; 50114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam 
negeri sesuai peraturan perundang-undangan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS 
KBLI terkait: 50131; 50134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam 
negeri sesuai peraturan perundang-undangan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS 
KBLI terkait: 50111, 50114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Laporan tahunan 
2. Rekening koran 3 tahun terakhir 
3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III dibidang ketatalaksanaan, 

nautis, atau teknis pelayaran niaga 
4. Grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal 
5. spesifikasi kapal 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS 
KBLI terkait: 50131; 50134 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Laporan tahunan 
2. Rekening koran 3 tahun terakhir 
3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III dibidang ketatalaksanaan, 

nautis, atau teknis pelayaran niaga 
4. Grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan 
Bongkar Muat 
KBLI terkait: 52240 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang 
2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 tahun, 

peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

3. Standar khusus/teknis, yaitu: a. Pelabuhan utama: ANT II dan/atau 
D.III pelayaran laut/transportasi laut; b. pelabuhan pengumpul: ANT III 
dan/atau D.III pelayaran/transportasi laut; c. Pelabuhan pengumpan: 
ANT IV dan/atau SMA/SMK atau sederajat yang memil 

4. Memiliki sistem manajemen mutu yang menjadi satu kesatuan dengan 
kantor pusatnya 

5. Peralatan: Forklift, pallet, ship side-net, rope sling, rope net, wire net; 
dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan 
bongkar muat pelabuhan setempat 

6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhuan setempat 
terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar 
muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah 
kunjungan kapal yang berkegiatan pelabuhan setempat 

7. Bukti Bayar PNBP 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa 
Pengurusan Transportasi 
KBLI terkait: 52291 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang 
2. Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III 

pelayaran/maritim/penerbangan/ transportasi/IATA Diploma/FIATA 
Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi dibidang 
forwarder atau manajemen sup[ly chain atau sertifikat ahli kepabeanan 
a 

3. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 yang 
dibuktikan engan bukti kepemilikan atau sewa yag sah 

4. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem 
informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi 
darat, laut, udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan 
teknologi 

5. memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhan 
6. Surat rekomendasi dari otoritas transportasi setempat terhadap 

keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan 
transportasi berdasarkan jumlah perusahaan pengurusan jasa 
transportasi yang berkegiatan wilayah setempat 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan 
Depo Peti Kemas 
KBLI terkait: 52109 
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1 Persyaratan 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang 
2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 tahun, 

peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

3. Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi 
4. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa 

dan provinsi untuk DKI, termasuk didalamnya kajian lalu lintas 
5. Dalam hal rencana deopo petikemas dalam DLKr harus dilengkapi 

dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat 
6. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 tahun atau 

memiliki lahan atau memiliki lahan dengan luas paling luas 5000 m2 
yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah 
untuk uaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan ya 

7. Memiliki atau mengusai lahan penumpukkan yang digunakan dengan 
kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: a. minimal 
4 tier peti kemas kosong dengan ukuran 20 feet; b. Minimal 2 tier peti 
kemas kosong dengan ukuran 20 feet 

8. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: paving, aspal, atau 
beton/concrete 

9. Memiliki peralatan antara lain: a. 1 unit reach stacker; b. 1 unit top 
loader; c. 1 unit side loader; d. 1 unit forklift dan/atau e. fasilitas 
perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan 
dengan jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesu 

10. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 orang dengan kualifikasi ahli 
nautika Tk. III atau 2 orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut 
berijazah Diploma III atau 2 orang ahli yang sederajat dengan 
pengalaman paling sedikit 5 tahun dalam pengelolaan 

11. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap 
keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha depo peti kemas 
berdasarkan jumlah peti kemas yang masuk dengan ketersediaan 
lahan penmpukan di pelabuhan setempat 

12. Sertifikat standar pembukaan kator cabang perusahaan depo peti 
kemas hanya berlaku pada pelabuhan dalam 1 provinsi domisili kantor 
pusatnya 

13. Khusus untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (joint venture) 
harus memiliki lahan penumpukan yang digunakan dengan 
kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: 1. paling 
sedikit 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 
feet; dan 
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2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
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7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

peraturan perundang-undangan. 
5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 

pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 



No Komponen Keterangan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri 
KBLI terkait: 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang 
2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 tahun, 

peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan 
keselamatan 

3. Memiliki Tenaga Ahli di bidang Tally, sbb: a. paling sedikit 1 orang 
dengan kualifikasi ahli Nautika Tk. III atau D-III ahli kepelabuhan dan 
pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan 
yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama 

4. Memiliki sistem manajemen mutu 
5. Memiliki peralatan termasuk peralatan teknologi informasi yang 

digunakan 
6. Surat rekomendari dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap 

keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri 
berdasarkan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan 
setempat 

7. Seritikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan tally mandiri 
hanya berlaku dalam 1 provinsi domisili kantor pusatnya 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jual 
beli dan/atau Sewa Kapal 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki tenaga ahli WNI paling rendah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-
III) atau Aahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III 
Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau 
Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman 

2. Memiliki sistem manajemen mutu 
3. Surat pengangkatan kepala cabang; dan 
4. Memiliki Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat 

terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Perantara 
Jual Beli dan/atau Sewa Kapal berdasarkan jumlah perusahaan 
perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang berkegiatan di pelabu 

5. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat selama 
2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta 
peralatan keselamatan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
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Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan 
bongkar muat 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha bongkar muat sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa 
pengurusan transportasi; 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha jasa pengurusan transportasi sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti 
Kemas 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha depo peti kemas sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tally Mandiri 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha tally mandiri sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan 
Perairan Pelabuhan 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha angkutan perairan pelabuhan sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan 
Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha penyewaan peralatan angkuta laut atau peralatan jasa terkait 
dengan angkutan laut sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan 
dan perbaikan Kapal 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha perawatan dan perbaikan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan 
Kapal 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha pengelolaan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan 
Kapal 
KBLI terkait: 50112, 50132, 52109, 52225, 52229, 52240, 52291, 52292, 
52297, 52298 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha keagenan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran data Usaha Angkutan 
Laut/Operasi Angkutan Laut Khusus 
KBLI terkait: Seluruh 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan 
bongkar muat 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 
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1 Persyaratan 1. Usaha bongkar muat sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan 
transportasi; 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 
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1 Persyaratan 1. usaha jasa pengurusan transportasi sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha depo peti kemas sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tally Mandiri 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha tally mandiri sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan 
Pelabuhan 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 
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1 Persyaratan 1. Usaha angkutan perairan pelabuhan sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan 
Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha penyewaan peralatan angkuta laut atau peralatan jasa terkait 
dengan angkutan laut sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan 
perbaikan Kapal 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha perawatan dan perbaikan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha pengelolaan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha keagenan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli 
dan/atau Sewa Kapal 
KBLI terkait: 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 



No Komponen Keterangan 

5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan 
bongkar muat 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha bongkar muat sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 



No Komponen Keterangan 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan 
transportasi; 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha jasa pengurusan transportasi sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha depo peti kemas sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tallu Mandiri 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha tally mandiri sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan 
Pelabuhan 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha angkutan perairan pelabuhan sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan 
Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Usaha penyewaan peralatan angkuta laut atau peralatan jasa terkait 
dengan angkutan laut sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan 
perbaikan Kapal 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha perawatan dan perbaikan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha pengelolaan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha keagenan kapal sesuai dengan sertifikat standar 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
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Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
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melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  
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13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli 
dan/atau Sewa Kapal 
KBLI terkait: 52229 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
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Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
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5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ 
tramper khusus 
KBLI terkait: 50111; 50114 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 
2. Rekoemndasi dari Asosiasi 
3. Berita Acara koordinasi dari instansi/ lembaga terkait 
4. Wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana 

pengoperasian dan jadwal kapal 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ 
tramper khusus 
KBLI terkait: 50131 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 
2. Rekoemndasi dari Asosiasi 
3. Berita Acara koordinasi dari instansi/ lembaga terkait 
4. Wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana 

pengoperasian dan jadwal kapal 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Register 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum 
KBLI terkait: 52221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Salinan dokumen perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan sesuai 
denganb ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 
tahun 2009 tentang kepelabuhan dan PM 15 tahun 2015 

2. Salinan dokumen rencana induk kepelabuhan 
3. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: a. 

gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan 
potongan; b. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; c. gambar 
rencana kolom, balok, plat dan detailnya; d. kondisi tanah 

4. surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen 
persyaratan menjadi tanggungjawab pemohon 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 



No Komponen Keterangan 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin pengoperasian pelabuhan umum 
KBLI terkait: 52221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba standar/ lepas dan olah gerak 
kapal oleh tim teinis terpadu yang terdiri dari unsur Setjen. Ditjen 
perhubungan laut yang paling sedikit memuat: a. pembangunan 
pelabuhan atau terminal teleh selesai dilaksanakan sesu 

2. daftar SDM bi bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki 
kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat 

3. sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang 
4. surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen 

persyaratan menjadi tanggungjawab pemohon 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
15 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
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pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  
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(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan 
dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) 
menjadi untuk melayani angkutan peti kemas 
KBLI terkait: 52221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan 
2. memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai 
3. kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal minimal generasi 

pertama 
4. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang 

terpasang dab yang bergerak 
5. lapangan penumpukan minmal seluas 2 Ha dan gudang container 

freight station sesuai kebutuhan 
6. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik 

internal maupun eksternal 
7. volume peti kemas minmal 50.000 TEU's per tahun 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
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menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
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diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas 
pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (generalcargo/ 
multipurpose} menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, 
kendaraan, dan roro 
KBLI terkait: 52221 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan 
2. memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai 
3. kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal minimal generasi 

pertama 
4. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah dan/atau 

kendaraan dan/atau roro 
5. kedalaman perairan yang memadai 
6. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik 

internal maupun eksternal 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Penetapan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) 
KBLI terkait: 42914; 43210 
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1 Persyaratan 1. Administrasi: perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS 
2. Teknis: a. peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari 

lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk; b. profil/ 
potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. alinyemen 
alur pelayaran; d. kemiringan (slope) alur pelayaran; e 

3. Kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan 
4. surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja reklamasi akan 

dimohonkan hak pengelolaannya oleh penyelenggara pelabuhan 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

5. surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% dari total 
lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada penyeleggara pelabuhan 
yang digunakan untuk kepentingan pemerintah 

6. untuk kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan oleh pengelola terminal 
untuk kepentingan sendiri (TUKS) atau pengelola terminal khusus 
(TERSUS), melampirkan sura pernyataan bahwa areal lahan hasil 
kegiatan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok da 

7. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran 
dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat 

8. pertimbangan dari penyelenggaran pelabuhan setempat terhadap 
kesesuaian rencana induk pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi 
yag berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 
kepentingan pelabuhan 

9. pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian 
rencana umum tata ruang wilayah kab/kota yang bersangkutan bagi 
kegiatan kerja reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di 
luar daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepenti 

10. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi 
kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari 
penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat 
geografis 

11. Proposal rencana kegiatan keruk dan reklamasi diketahui oleh 
penanggungjawab pekerjaan, paling sedikit memuat: a. maksud dan 
tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang 
lainnya serta metoe pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklama 

12. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim terpadu 
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2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
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7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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peraturan perundang-undangan. 
5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 

pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 
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3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin kegiatan kerja keruk 
KBLI terkait: 42914 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi: perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS 
2. Teknis: a. peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari 

lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk; b. profil/ 
potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. alinyemen 
alur pelayaran; d. kemiringan (slope) alur pelayaran; e 

3. Kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan 
4. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi berwenang untuk 

kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan 
5. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran 

dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat 
6. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi 

kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari 
penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat 
geografis 

7. Proposal rencana kegiatan keruk dan reklamasi diketahui oleh 
penanggungjawab pekerjaan, paling sedikit memuat: a. maksud dan 
tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang 
lainnya serta metoe pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklama 

8. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim terpadu 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Izin kegiatan kerja reklamasi 
KBLI terkait: 43210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Administrasi: perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS 
2. peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi 

yang akan dikerjakan untuk kegiatan reklamasi 
3. Kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan 
4. surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja reklamasi akan 

dimohonkan hak pengelolaannya oleh penyelenggara pelabuhan 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan persetujuan Kegiatan kerja 
keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi 
KBLI terkait: 42914; 43210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Laporan progress terakhir kegiatan 
2. Kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan 
3. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja 

keruk/kerja reklamasi/ kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh 
penyelenggara pelabuhan setempat 

4. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran 
dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat 

5. pertimbangan dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap 
kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan kerja 
reklamasi yang berada didalam daerah lingkungan kerja dan daerah 
lingkungan kepentingan pelabuhan 

6. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk 
dan reklamasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 



No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal 
Khusus/TUKS 
KBLI terkait:  

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perjanjian konsesi dari pemerintah 
2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 

perjanjian pemanfaatan tanah 
3. Izin usaha pokok yang masih berlaku 
4. Dokumen teknis paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar 

muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase 
dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat; b. gambar 
denah, tampak, potongan dan ukuran (dimenasi) serta jenis mater 

5. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/ 
pengembangan terminal khusus/TUKS oleh syahbandar bersama 
penyelenggara pelabuhan terdekat beserta distrik navigasi setempat 
yang paling sedikit memuat: a. bahwa pelabuhan umum terdekat tidak 
dapat 

6. Dokumentasi peninjauan lapangan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 
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dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 
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2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS 
KBLI terkait: 43210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perjanjian konsesi dari pemerintah 
2. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan terminal 

khusus/TUKS 
3. Izin usaha pokok yang masih berlaku 
4. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 

perjanjian pemanfaatan tanah 
5. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan oleh gerak 

kapal oleh syahbandar  pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit 
memuat: a. pembangunan terminal khusus/TUKS telah selesai 
dilaksanakan sesuai dengan sertifikat standar pembangunan/ pe 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / 
pengembangan Terminal Khusus/TUKS 
KBLI terkait: 43210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Perjanjian konsesi dari pemerintah 
2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 

perjanjian pemanfaatan tanah 
3. Izin usaha pokok yang masih berlaku 
4. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa 

berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal khusus/TUKS oleh 
syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta 
distrik navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. kemajuan fisik 

5. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan 
pembangunan/pengembangan termnal khusus/TUKS paling lama 2 
tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
10 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
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masyarakat. 
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 

menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
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pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 
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12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal 
Khusus/TUKS 
KBLI terkait: 43210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Sertifikat standar pengoperasian atau izin komersil/operasinal terminal 
khusus/TUKS yang telah berlaku efektif dari lembaga OSS 

2. Izin usaha pokok yang masih berlaku 
3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 

perjanjian pemanfaatan tanah 
4. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa 

berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal khusus/TUKS oleh 
syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta 
distrik navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. fasilitas termi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
1 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
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menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
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ke pejabat diatasnya;  
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 
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2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS 
KBLI terkait: 43210 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 
perjanjian pemanfaatan tanah 

2. Izin usaha pokok yang masih berlaku 
3. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa 

berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal khusus/TUKS oleh 
syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta 
distrik navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. bahwa 
pelabuhan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Perhubungan dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Perhubungan melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Perhubungan menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP

berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Sertifikat 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
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melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 



No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA  

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha Koperasi 
Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening 
tabungan atas nama koperasi pada bang umum 

2. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

3. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada KSP Primer 
4. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
5. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
6. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 



No Komponen Keterangan 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 



No Komponen Keterangan 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang KSP Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSP primer minimal sebesar 
15.000.000,- 

5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang KSP primer paling sedikit 1 

tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan 
maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai produk 
pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus prinsip 
mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan telah 
melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go anti 
money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSP primer 
10. calon kepala cabang KSP primer wajib memiliki sertifikat kompetensi 
11. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin
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3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu KSP primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor kas KSP primer minimal sebesar 

15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu KSP primer paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu KSP primer 
10. calon kepala cabang pembantu KSP primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas KSP Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64141 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSP primer minimal sebesar 

15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor Kas KSP primer paling sedikit 1 tahun, 

yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan 
maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai produk 
pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus prinsip 
mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan telah 
melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go anti 
money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
10. calon kepala kantor kas KSP primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Unit Simpan 
Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64142 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP 
Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada 
bang umum 

2. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

3. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada USP 
Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya 

4. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
5. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
6. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang USP Koperasi Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64142 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USP Koperasi primer 
minimal sebesar 15.000.000,- 

5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang USP Koperasia primer paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang USP Koperasi primer 
10. calon kepala cabang USP Koperasi primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
11. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Primer untuk Tingkat Risiko 
Tinggi 
KBLI: 64142 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USP Koperasi primer 

minimal sebesar 15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu KSP primer paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
10. calon kepala cabang pembantu USP Koperasi primer wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 



No Komponen Keterangan 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas USP Koperasi Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64142 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor Kas USP Koperasi primer minimal 

sebesar 15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor Kas USP Koperasi primer paling sedikit 

1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
10. calon kepala kantor kas USP Koperasi primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Koperasi Simpan 
Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64143 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada KSP 
Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bang 
umum 

2. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

3. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada KSP 
Sekunder  dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya 

4. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
5. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
6. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang KSP Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64143 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSP Sekunder minimal 
sebesar 15.000.000,- 

5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang KSP Sekunder paling sedikit 1 

tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan 
maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai produk 
pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus prinsip 
mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan telah 
melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go anti 
money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSP Sekunder 
10. calon kepala cabang KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
11. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64143 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSP Sekunder minimal 

sebesar 15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu KSP Sekunder paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
10. calon kepala cabang pembantu KSP Sekunder  wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas KSP Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64143 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor Kas KSP Sekunder minimal sebesar 

15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor Kas KSP Sekunder  paling sedikit 1 

tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan 
maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai produk 
pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus prinsip 
mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan telah 
melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go anti 
money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
10. calon kepala kantor kas KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Unit Simpan 
Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) untuk Tingkat Risiko 
Tinggi 
KBLI: 64144 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP 
Koperasi Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi 
pada bang umum 

2. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

3. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada USP 
Koperasi Sekunder  dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya 

4. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
5. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
6. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64144 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USP Koperasi Sekunder 
minimal sebesar 15.000.000,- 

5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang USP Koperasi Sekunder paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSP Sekunder 
10. calon kepala cabang USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
11. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 



No Komponen Keterangan 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder untuk Tingkat Risiko 
Tinggi 
KBLI: 64144 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USP Koperasi Sekunder 

minimal sebesar 15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu USP Koperasi 

Sekunder paling sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat 
pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi 
simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat 
untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan 
tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. 
peratruan khusus prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat 
bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi 
user pelaporan go anti money laundering (GoAML) dari pusat 
pelaporan dan transaksi keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
10. calon kepala cabang pembantu USP Koperasi Sekunder  wajib 

memiliki sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/


No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 



No Komponen Keterangan 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas USP Koperasi Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64144 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
4. memiliki modal kerja untuk kantor Kas USP Koperasi Sekunder 

minimal sebesar 15.000.000,- 
5. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
6. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
7. Memiliki rencana kerja kantor Kas USP Koperasi Sekunder  paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan 
perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai 
produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. peratruan khusus 
prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan 
telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go 
anti money laundering (GoAML) dari pusat pelaporan dan transaksi 
keuangan (PPATK) 

8. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
9. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
10. calon kepala kantor kas USP Koperasi Sekunder wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) untuk Tingkat 
Risiko Tinggi 
KBLI: 54145 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada KSPPS 
Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank 
syariah 

2. Memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, 
MUI provinsi/ kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat 
pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI 

3. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

4. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada KSPPS 
Primer 

5. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
6. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
7. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang KSPPS Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 54145 
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1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 
pelatihan DPS dari DSN-MUI 

4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSPPS Primer minimal 
sebesar 15.000.000,- 

6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang KSPPS Primer paling sedikit 1 

tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan per 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSPPS Primer 
11. calon kepala cabang KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
12. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 54145 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSPPS Primer minimal 

sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu KSPPS Primer  paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepen 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
11. calon kepala cabang pembantu KSPPS Primer   wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas KSPPS Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 54145 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor Kas KSPPS Primer minimal sebesar 

15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor Kas KSPPS Primer paling sedikit 1 

tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusa 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
11. calon kepala kantor kas KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Unit Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi 
Primer) untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 54146 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USPPS 
Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada 
bank syariah 

2. Memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, 
MUI provinsi/ kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat 
pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI 

3. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

4. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada USPPS 
Koperasi Primer yang terpisah dari unit usaha lainnya 

5. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
6. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
7. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 54146 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 
pelatihan DPS dari DSN-MUI 

4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USPPS Koperasi Primer 
minimal sebesar 15.000.000,- 

6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang USPPS Koperasi Primer paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepent 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSPPS Primer 
11. calon kepala cabang USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
12. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer untuk Tingkat Risiko 
Tinggi 
KBLI: 54146 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USPPS Koperasi Primer 

minimal sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu USPPS Koperasi 

Primer paling sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat 
pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi 
simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat unt 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
11. calon kepala cabang pembantu USPPS Koperasi Primer wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 

http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id/
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas USPPS Koperasi Primer untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 54146 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor Kas USPPS Koperasi Primer 

minimal sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor Kas USPPS Koperasi Primer paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepenting 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
11. calon kepala kantor kas USPPS Koperasi Primer wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) untuk 
Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64147 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada KSPPS 
Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank 
syariah 

2. Memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, 
MUI provinsi/ kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat 
pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI 

3. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

4. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada KSPPS 
Sekunder 

5. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
6. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
7. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang KSPPS Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64147 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 
pelatihan DPS dari DSN-MUI 

4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSPPS Sekunder minimal 
sebesar 15.000.000,- 

6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang KSPPS Sekunder paling sedikit 

1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan p 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSPPS Primer 
11. calon kepala cabang KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
12. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 
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5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 



No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
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3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64147 
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1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang KSPPS Sekunder minimal 

sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu KSPPS Sekunder 

paling sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan 
bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan 
pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepe 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
11. calon kepala cabang pembantu KSPPS Sekunder wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas KSPPS Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64147 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor Kas KSPPS Sekunder minimal 

sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor Kas KSPPS Sekunder paling sedikit 1 

tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa kegiatan 
operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada 
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan peru 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
11. calon kepala kantor kas KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat 

kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Unit Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi 
Sekunder) untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64148 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USPPS 
Koeprasi Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi 
pada bank syariah 

2. Memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, 
MUI provinsi/ kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat 
pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI 

3. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi 
dan sumber daya manusia 

4. administrasi dan pembukuaanusaha simpan pinjam pada USPPS 
Koeprasi Sekunder yang terpisah dari pembukuan unit usaha lainnya 

5. nama dan riwayat hidup pengurus,pengawas dan/atau calon pengelola 
6. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kegiatan 
7. surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (pemilik 

manfaat) di koperasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64148 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam 
paling sedikit 2 tahun 

2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 
pada 1 tahun terakhir 

3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 
pelatihan DPS dari DSN-MUI 

4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 
dibuka jaringan pelayannya 

5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USPPS Koeprasi Sekunder 
minimal sebesar 15.000.000,- 

6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 
terakhir 

7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang USPPS Koeprasi Sekunder 

paling sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan 
bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan 
pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepe 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang KSPPS Primer 
11. calon kepala cabang USPPS Koeprasi Sekunder wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
12. mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 

Rp2.500.000.000,- dalam 1 tahun buku wajib diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 



No Komponen Keterangan 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 



No Komponen Keterangan 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 



No Komponen Keterangan 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder untuk Tingkat Risiko 
Tinggi 
KBLI: 64148 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor cabang USPPS Koeprasi Sekunder 

minimal sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor cabang pembantu USPPS Koeprasi 

Sekunder paling sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat 
pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi 
simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat u 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor cabang pembantu USP Koperasi primer 
11. calon kepala cabang pembantu USPPS Koeprasi Sekunder wajib 

memiliki sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 



No Komponen Keterangan 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembukaan 
Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder untuk Tingkat Risiko Tinggi 
KBLI: 64148 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang 
2. mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" 

pada 1 tahun terakhir 
3. memiliki dewan penagawas syariah yang bersertifikat pendidikan dan 

pelatihan DPS dari DSN-MUI 
4. mempunyai anggota paling sedikit 20 orang didaerah yang akan 

dibuka jaringan pelayannya 
5. memiliki modal kerja untuk kantor Kas USPPS Koeprasi Sekunder 

minimal sebesar 15.000.000,- 
6. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun 

terakhir 
7. bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak 
8. Memiliki rencana kerja kantor Kas USPPS Koeprasi Sekunder paling 

sedikit 1 tahun, yang dilengkapi dokumen: a. surat pernyataan bahwa 
kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan 
tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepenti 

9. memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja 
10. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar 

nama calon karyawan kantor kas KSP primer 
11. calon kepala kantor kas USPPS Koeprasi Sekunder wajib memiliki 

sertifikat kompetensi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin

melalui system OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin

kepada DPMPTSP Prov. Jabar

 Sistem OSS RBA menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan

kepada Dinas KUK untuk dilakukan pemeriksaan

 Dinas KUK menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin

 Dinas KUK melakukan pemerikasaan pemenuhan persyaratan izin dan

bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan

 Dinas KUK membuat berita acara pemeriksaan

 Dinas KUK menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin

ke Dinas PMPTSP berupa penerbitan/penolakan

 Dinas PMPTSP menerima hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin dari Dinas KUK

 Dinas PMPTSP menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan

izin kepada OSS RBA

• OSS RBA  menberbitkan izin

• OSS RBA menotifikasi penerbitan Izin kepada Pemohon/Pelaku usaha

Pemohon menerima Izin

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan NIB dan Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha 
Simpan Pinjam Sektor Koperasi  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
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4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 
administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS-RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan Izin dari Ketua Yayasan tentang Izin Pendirian 
2. Proposal Permohonan Izin Pendirian 
3. Hasil Analisis Permohonan Izin Pendirian 
4. Profil sekolah 
5. Akta Notaris tentang pendirian Yayasab/Lembaga Penyelenggara 

Sekolah 
6. Pengesahan Pendirian Berbadan Hukum Yayasan dari Kemenkum 

dan HAM 
7. SK Susunan Pengurus Yayasab/Lembaga Penyelenggara Sekolah 
8. Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

(KCD) 
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Penyelenggara tentang Pendirian 

Sekolah 
10. Surat Tugas/Surat Kuasa dari Yayasan Penyelenggara untuk 

mengurus Izin Pendirian kepada Kepala Sekolah/Wakasek 
11. Surat Rekomendasi Khusus dari Kementrian Agama dan MUI 

minimal tingkat Kecamatan (Khusus SMA yang berbasis Pesantren) 
12. Surat Keterangan tentang penggunaan kurikulum yang akan dipakai 

dengan dilengkapi dokumen I (Kurikulum, Dokumen II (Silabus) dan 
Dokumen -Dokumen Penilaian (Leger/Buku Induk/Rapot/dll) di 
verifikasi Pada saat Komitmen 

13. Surat dukungan/tidak keberatan bagi warga sekitar sekolah (minimal 
20 orang warga ada tanda tangan dan FC KTP (diketahui oleh Ketua 
RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa) 

14. Surat tidak keberatan dari SMA terdekat yang berbeda dalam satu 
Desa/Kelurahan atau Kecamatan (Minimal 3 SMA) 

15. Surat dukungan dari organisasi profesi di wilayahnya (minimal 3 
organisasi) : BPMPS, PGRI, MKKS SMA dll) 

16. Surat dukungan dari pejabat tingkat Kecamatan (muspika) setempat 
(Camat, Kapolsek, Daramil) 

17. MoU Menginduk ke SMA terdekat yang sudah Terakreditasi 
18. Surat Pernyataan akan mentaati peraturan /perundang-undangan 

yang berlaku (Bermaterai Rp. 10,000) 
19. Surat Pernyataan tidak akan menempati atau menggunakan fasilitas 

pemerintah, rumah, kantor (rukan), Rumah Toko (ruko) dan tidak 
berada pada lingkungan pusat keramaian atau lahan bermasalah 
(Bermaterai Rp. 10.000) 

20. Sertifikat (Sertifikat Tanah minimal 2000 m2 atas nama Yayasan) 
21. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung 
22. Denah Bangunan Sekolah 
23. Memiliki Sarana penunjang dengan ukuran standar: a. Ruang Kepala 

Sekolah; b. Ruang Guru ; c. Ruang Tata Usaha; d. Toilet; e. Memiliki 
Mebler Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha dan siswa; f. Ruang 
Perpustakaan; g. Memiliki Ruang Kelas/Teori dengan luas minimal 63 
m2; h. Memiliki Laboratorium Komputer/Bahasa dan IPA (Kimia, 
Fisika dan Biologi); i. Ruang Ibadah (Mesjid/Mushola dll); j. Instalasi 
Air Bersih (Sumur bor/ PAM); k. Instalasi listrik (...kWh); l. Jaringan 
Telefon dan Internet (handphone); m. Lapangan Olah Raga 
(luas......m2); n. Lapangan Upacara (Luas.......m2); (dokumentasikan 
dalam 1 file PDF). 

24. Rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi 
dengan pendidikan dan tugas Masing-masing (Ijazah, Tugas Pokok 
dan tugas tambahan sebagai perangkat pengelola Sekolah) 

25. Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (Kualifikasi S1/D.IV yang 
diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (SK Pengangkatan, 
Ijazah dan Sertifikat Pendidikan, Curiculum Vitae) 

26. Surat Pengangkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan lainnya 
meliputi Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Tata Usaha, Tenaga 
Adiministrasi, Teknisi, caraka/Pesuruh/Satpam dan Perangkat 
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Pengelola Sekolah sebagai tugas tambahan misalnya Wali kelas, 
Wakasek, Laboran, Pustakawan (dilengkapi dengan Ijazah dan akta 
mengajar/Sertifikat Pendidikan bagi guru) 

27. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana 
Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Jangka Panjang 
(RKJP) 

28. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Program Kerja Sekolah (PKS) 
tahun berjalan (Tahun pada saat mengajukan izin) 

29. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS) untuk tahun pelajaran 
berjalan memenuhi kebutuhan 8 SNP 

30. Memiliki Rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas 
nama Yayasan/Sekolah 

31. Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai 
dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan ( minimal 60% 
dan kebutuhan minimal dalam 1 tahun) 

32. Memiliki Siswa (minimal 20 orang/Angkatan) 
33. Data Lulusan SMP/MTs yang tidak diterima di SMA Negeri dalam 

satu Kecamatan/Kabupaten/Kota 
34. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single 

Submission) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

21 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 



No Komponen Keterangan 

untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 



No Komponen Keterangan 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat (Perubahan) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan Ijin dari Ketua Yayasan Tentang Izin Operasional 
Perubahan 

2. Izin operasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 
atau dari Kabupaten/Kota 

3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
4. Akta Notaris tentang pendirian Yayasan /Lembaga Penyelanggara 

Sekolah 
5. Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
6. SK Susunan Pengurus 
7. Hasil Kajian/Verifikasi dari PEngawas Pembina SMA 
8. Sertifikat Akreditasi Sekolah 
9. Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

(KCD) 
10. Surat Pernyataan alasan Permohonan Perubahan Izin Operasional 
11. Surat dukungan dari pejabat tingkat Kecamatan (muspika) setempat 

(Camat, Kapolsek, Danramil) 
12. Memiliki dokumen I (Kurikulum), Dokumen II (Silabus), Dokumen III 

(Kumpulan RPP) dan Dokumen- dokumen Penilaian (Leger/Buku 
Induk/raport dll) 

13. Memiliki Tanah/Lahan sekloah minimal 2000 m2 (Akta Jual 
Beli/Sertifikat Tanah) 

14. Memiliki Bukti kepemilikan status tanah (wakaf, hibah a.n Yayasan) 
15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung 
16. Surat Pengangkatan Kepala Sekolah /Guru (kualifikasi S1/D.IV yang 

diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah a. Surat Izin 
Mempimpin sebagai Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat b. SK Pengangkatan, Ijazah dan Sertifikat Pendidik c. 
Curiculum Vitae 

17. Rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi 
dengan Pendidikan dan tugas masing-masing yang meliputi Guru 
Mata Pelajaran, Guru BK, Tata Usaha, Tenaga Administrasi, Teknis, 
caraka/Pesuruh/Satpam dan Perangkat Pengelola Sekolah sebagai 
tugas tambahan misalnya Wali kelas, Wakasek, Laboran, 
Pustakawan dan lain-lain (Lampirkan dengan Ijazah dan akta 
mengajar/Sertifikat Pendidik bagi guru) 

18. Memiliki Sarana penunjang dengan ukuran standar: a. Ruang Kepala 
Sekolah; b. Ruang Guru ; c. Ruang Tata Usaha; d. Toilet; e. Memiliki 
Mebler Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha dan siswa; f. Ruang 
Perpustakaan; g. Memiliki Ruang Kelas/Teori dengan luas minimal 63 
m2; h. Memiliki Laboratorium Komputer/Bahasa dan IPA (Kimia, 
Fisika dan Biologi); i. Ruang Ibadah (Mesjid/Mushola dll); j. Instalasi 
Air Bersih (Sumur bor/ PAM); k. Instalasi listrik (...kWh); l. Jaringan 
Telefon dan Internet (handphone); m. Lapangan Olah Raga 
(luas......m2); n. Lapangan Upacara (Luas.......m2); (dokumentasikan 
dalam 1 file PDF). 

19. Berita Acara serah terima Aset siswa, Administrasi Sekolah dll 
kepada pihak yang berwenang 

20. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana 
Kerja Jangka Menengah (RKJKM) dan Rencana Kerja Jangka 
Panjang (RKJP) 

21. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Program Kerja Sekolah (PKS) 
tahun berjalan (Tahun pada saat mengajukan Izin) 

22. Memiliki Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan memiliki 
dana Operasional untuk pengembangan sekolah sesuai dengan 
kebutuhan 8 SNP minimal 60% untuk tahun pelajaran berjalan 
(Rekening Bank an. Yayasan/sekolah) 

23. Memiliki Siswa (minimal 20 orang/Angkatan) 
24. Memiliki data lulusan (3 Tahun terakhir) 



No Komponen Keterangan 

25. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single 
Submission) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

21 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 



No Komponen Keterangan 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 



No Komponen Keterangan 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 



No Komponen Keterangan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 
pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Penutupan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Usulan dari Ketua Yayasan/Kepala Cabang Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat 

2. Izin operasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 
Barat/Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat/Kabupaten /Kota 

3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NSPN) 
4. Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga Penyelenggara 

Sekolah 
5. Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
6. Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah 
7. Surat Pernyataan alasan Penutupan Sekolah dari KetuaYayasan 

/Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
8. Berita Acara/ Verifikasi penutupan Lembaga Pendidikan dari Dinas 

Pendidikan dan Dinas PMPTSP 
9. Berita Acara serah terima asset, siswa, administrasi sekolah dan lain-

lain, kepada pihak berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

21 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 



No Komponen Keterangan 

pelanggan/ masyarakat. 
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  



No Komponen Keterangan 

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 



No Komponen Keterangan 

7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Hasil Analisis Studi Kelayakan pendirian SMK ( disertai lampiran hasil 
verifikasi yang ditandatangi oleh KCD ) 

2. Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan *) 
3. Data lulusan SMP/MTs yang tidak diterima di SMA/MA/SMK dalam 1 

kecamatan/kabupaten/kota (3 tahun terakhir) 
4. Data potensi kewilayahan (potensi wirausaha/ industri/lapangan 

kerja/perguruan tinggi) bagi lulusan 
5. Profil Sekolah 
6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)/ Rencana Strategi 

(Renstra)/Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)/School Bussines 
Plan (SBP) *) (dibuat untuk 4 – 5 Tahun) 

7. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Program Kerja Sekolah (PKS) tahun 
berjalan (tahun pelajaran pada saat pengajuan izin) 

8. Memiliki dokumen II (Silabus) pada kompetensi keahlian yang akan 
dibuka (diverifikasi pada saat komitmen) (Scan Asli) 

9. Memiliki dokumen I (KTSP) pada kompetensi keahlian yang akan 
dibuka (diverifikasi pada saat komitmen) (Scan Asli) 

10. Memiliki Guru Kejuruan minimal 2 orang tiap Kompetensi Keahlian 
(SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 

11. Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Guru yang dilengkapi 
dengan Ijasah dan akta mengajar/sertifikat pendidik (SK 
Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 

12. Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Guru yang dilengkapi 
dengan Ijasah dan akta mengajar/sertifikat pendidik (SK 
Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 

13. Scan Asli Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (kualifikasi 
S1/DIV) yang diberi Tugas sebagai Kepala Sekolah (SK 
pengangkatan, Ijazah dan curriculum vitae) 

14. Memiliki Caraka/Pesuruh/Satpam minimal 1 orang dengan kualifikasi 
pendidikan minimal SMP. (SK Pengangkatan dan ijazah) 

15. Memiliki meubelair untuk Kepala Sekolah, guru, tata usaha dan siswa 
dengan perbandingan 1 : 1. (dokumentasi) 

16. Memiliki Tanah/lahan Sekolah minimal 3.000 m2 (lahan yang 
diajukan harus pada lokasi/hamparan yang sama) (Hasil Scan 
Sertifikat atas nama penyelenggara/Yayasan) 

17. Memiliki Ruang kelas/teori dengan luas minimal 63m2 (minimal 80% 
dari jumlah rombel yang dibuka) (dokumentasi) 

18. Memiliki ruang praktik siswa sesuai dengan paket keahlian dengan 
luas min 108 m2 (minimal 1 RPS tiap KK) (dokumentasi) 

19. Memiliki sarana penuinjang dengan ukuran standar : a. Ruang kepala 
sekolah (dokumentasi) b. Ruang guru (dokumentasi) c. Ruang tata 
usaha (dokumentasi) d. Toilet (dokumentasi) e. ruang perpustakaan 
(dokumentasi) f. gudang (dokumentasi) g. asrama/pondokan bagi 
SMK berasrama/Ponpes (dokumentasi) h. ruang ibadah 
(mesjid/musola, dll) (dokumentasi) i. instalasi air bersih (sumur 
bor/PAM) (dokumentasi) j. instalasi listrik (. kWh) (dokumentasi) 
k.Jaringan Telepon dan internet (handphone) (dokumentasi) l. 
lapangan olah raga (luas. m2) (dokumentasi) m. lapangan upacara 
(luas. m2) (dokumentasi 

20. Memiliki fasilitas/alat praktik sesuai dengan paket keahlian (sesuai 
dengan persyaratan) (dokumentasi) 

21. Scan asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
22. Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai 

dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan (saldo minimal 
60% dari total anggaran RKAS) 

23. Memiliki rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas 
nama yayasan 

24. Memiliki Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun 
pelajaran berjalan (memenuhi kebutuhan dan SNP) 



No Komponen Keterangan 

25. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single 
Submission) (diperoleh dari lembaga OSS) 

26. Proposal Permohonan ijin Pendirian 
27. Surat Permohonan Ijin dari Ketua Yayasan 
28. Nama Kompetensi Keahlian yang dibuka (minimal 1 program 

keahlian dengan 2 kompetensi keahlian) 
29. Surat Pernyataan akan mentaati peraturan/perundang-undangan 

yang berlaku (ttd Direktur di atas meterai Rp. 10.000,-) 
30. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa data-data sesuai dengan 

kondisi aslinya (ttd Direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 
atau 6.000 + 6.000),-) 

31. Scan Asli Surat Rekomendasi Khusus dari Kementrian Agama dan 
MUI minimal tingkat kecamatan (khusus bagi SMK yang berbasis 
pesantren) (Khusus bagi SMK berbasis Pesantren) 

32. Scan Asli Surat Keterangan tentang penggunaan kurikulum yang 
akan dipakai 

33. Surat Pernyataan tidak akan/sedang menempati atau menggunakan 
fasilitas pemerintah, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), dan 
tidak berada pada lingkungan pusat keramaian atau lahan 
bermasalah (ttd Direktur di atas meterai Rp. 10.000,-) 

34. Surat dukungan/ tidak keberatan dari warga sekitar sekolah (minimal 
20 orang warga: ada tanda tangan dan FC KTP (diketahui oleh Ketua 
RT, RW dan Lurah/Kepala Desa) 

35. Scan Asli Surat dukungan dari organisasi profesi di wilayahnya 
(minimal 3 organisasi): BMPS, PGRI, MKKS SMK, Kadin. 

36. Surat dukungan dari pejabat tingkat kecamatan (muspika) setempat 
(Camat, Kapolsek, Danramil.) 

37. Data Mengenai Status kepemilikan Tanah dan/ atau Bangunan 
Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan 
penyelenggara 

38. Data Mengenai Status kepemilikan Tanah dan/ atau Bangunan 
Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan 
penyelenggara 

39. Memiliki bukti kepemilikan/status tanah (Scan Asli wakaf dan hibah) 
40. Surat keputusan ketua yayasan penyelenggara tentang pendirian 

sekolah 
41. Scan Asli Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
42. Scan Asli Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
43. Scan Asli Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara 

Sekola 
44. Adanya dukungan masyarakat dan Dunia usaha/ Dunia Industri yang 

dibutuhkan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan Dunia 
usaha/ Industri 

45. Memiliki dukungan dari Dunia Usaha/Industri yang relevan dengan 
Program Keahlian yang dibuka, minimal 2 industri/Kompetensi 
Keahlian 
 



No Komponen Keterangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

21 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 
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d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Scan Asli Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga 
Penyelenggara Sekolah 

2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat, tandatangan dan cap/stempel asli bukan scan) 

3. Scan Asli Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
4. Scan Asli Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
5. Ijin operasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

atau dari Kabupaten/Kota dan Lembaga OSS *) 
6. Profil Sekolah 
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single 

Submission) 
8. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Program Kerja Sekolah (PKS) tahun 

berjalan (tahun pelajaran pada saat pengajuan izin) 
9. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Sekolah diketahui Ketua Yayasan 
10. Scan Asli Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas 

Pendidikan *) 
11. Proposal Permohonan Ijin 
12. Scan Asli Sertifikat Akreditasi Sekolah/Program/Kompetensi Keahlian 
13. Hasil Kajian/Rekomendasi dari Pengawas Pembina 
14. Nama Kompetensi Keahlian yang dibuka (maksimal 2 kompetensi 

keahlian pada 1 program keahlian) 
15. Surat Pernyataan akan mentaati peraturan/perundang-undangan 

yang berlaku (bermaterai) 
16. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa data-data sesuai dengan 

kondisi aslinya (bermaterai) 
17. Scan Asli Dokumen I (KTSP) pada kompetensi keahlian yang dibuka 

(diverfikasi pada saat komitmen) 
18. Scan Asli Dokumen II (Silabus) pada kompetensi keahlian yang akan 

dibuka (diverifikasi pada saat komitmen) 
19. Scan Asli Dokumen/Buku III Kurikulum (Kumpulan RPP) (diverifikasi 

pada saat komitmen) 
20. Scan Asli Dokumen-Dokumen Penilaian (Leger/Buku Induk/Raport, 

dll) (diverifikasi pada saat komitmen) 
21. Memiliki meubelair untuk Kepala Sekolah, guru, tata usaha dan siswa 

dengan perbandingan 1 : 1. (dokumentasi) 
22. Memiliki Guru Kejuruan minimal 2 orang tiap Kompetensi Keahlian 

(SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 
23. Surat tidak keberatan dari SMK terdekat yang berada dalam satu 

Desa/Kelurahan atau Kecamatan (minimal 3 SMK) 
24. Memiliki Guru Mulok (minimal 1 orang) (SK Pengangkatan, ijazah dan 

akta/sertifikat pendidik) 
25. Memiliki MoU dari Dunia Usaha/Industri yang relevan dengan 

Kompetensi Keahlian, minimal 3 industri/Kompetensi Keahlian 
26. Memiliki Guru Bimbingan dan Konseling (minimal 1 orang) (SK 

Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat) 
27. Memiliki Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 orang berijasah minimal 

D-II) (SK Pengangkatan dan ijazah) 
28. Surat Ijin Memimpin sebagai Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat (SK Pengangkatan, ijasah dan akta/sertifikasi 
pendidikan) 

29. Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Program Keahlian yang akan 
dibuka (SK kepala sekolah yang dilengkapi denan CV) 

30. Memiliki Caraka/Pesuruh/Satpam minimal 1 orang dengan kualifikasi 
pendidikan minimal SMP. (SK Pengangkatan dan ijazah) 

31. Scan asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
32. Scan Asli bukti kepemilikan/status tanah (wakaf dan hibah) 
33. Memiliki Ruang kelas/teori dengan luas minimal 63m2 (dokumentasi) 
34. Memiliki Tenaga Administrasi minimal 2 orang (minimal berijasah 

SMA/sederajat). (SK Pengangkatan dan ijazah) 
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35. Memiliki Teknisi minimal 1 orang dengan kualifikasi pendidikan 
minimal D-I. (SK Pengangkatan dan ijazah) 

36. Memiliki ruang praktik siswa sesuai dengan paket keahlian dengan 
luas min 108 m2 (dokumentasi) 

37. Memiliki fasilitas/alat praktik sesuai dengan paket keahlian (sesuai 
dengan persyaratan) (dokumentasi) 

38. Memiliki fasilitas/alat praktik sesuai dengan paket keahlian (sesuai 
dengan persyaratan) (dokumentasi) 

39. Memiliki sarana penunjang, dengan ukuran yang standar: a. Ruang 
kepala sekolah (dokumentasi); b. Ruang guru (dokumentasi); c. 
Ruang tata usaha (dokumentasi); d. Toilet (dokumentasi); e. 
Asrama/pondokan bagi SMK berasrama/Ponpes (dokumentasi); f. 
Ruang ibadah (masjid/mushola, dll) (dokumentasi); g. Gudang 
(dokumentasi); h. Ruang perpustakaan (dokumentasi); i. Instalasi air 
bersih (sumur bor/PAM) (dokumentasi); j. Instalasi listrik (........kWh) 
(dokumentasi); k. Jaringan telpon dan internet (handphone) 
(dokumentasi); l. Lapangan olahraga (luas....m2) (dokumentasi); m. 
Lapangan upacara (luas.....m2) (dokumentasi); 

40. Memiliki rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas 
nama Yayasan 

41. Memiliki dana operasional untuk pengembangan untuk 1 tahun 
42. Memiliki dana operasional untuk pengembangan untuk 1 tahun 
43. Data lulusan SMP/MTs yang tidak diterima di SMA/MA/SMK dalam 1 

kecamatan/kabupaten/kota (3 tahun terakhir) 
44. Data potensi kewilayahan (potensi wirausaha/ industri/lapangan 

kerja/perguruan tinggi) bagi lulusan 
45. Memiliki data lulusan yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha 

(minimal 3 tahun terakhir) 
46. Kepengurusan dan Program Kerja/Laporan tahunan Bursa Kerja 

Khusus (BKK) 
47. Program kerja/laporan kegiatan Unit Produksi/Business 

Center/Teaching Factory/ Technopark *) 
48. Memiliki Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) P1 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

21 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 
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10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan) 
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1 Persyaratan 1. Scan Asli Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga 
Penyelenggara Sekolah 

2. Scan Asli Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
3. Susunan Pengurus yayasan (lampiran SK atau SK Ketua yayasan) 
4. Scan Asli Ijin operasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat atau dari Kabupaten/Kota 
5. Scan Asli Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
6. Profil Sekolah 
7. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Program Kerja Sekolah (PKS) tahun 

berjalan (tahun pelajaran pada saat pengajuan izin) 
8. Surat permohonan ijin dari Ketua Yayasan 
9. Scan Asli Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas 

Pendidikan *) 
10. Scan Asli Sertifikasi Akreditasi Sekolah/Program/Kompetensi 

Keahlian 
11. Scan Asli Hasil Vertifikasi / kelayakan dari Pengawas SMK 

(Pengawas Pembina) 
12. Scan Asli Surat Rekomendasi Khusus dari Kementrian Agama dan 

MUI minimal tingkat kecamatan (khusus bagi SMK yang berbasis 
pesantren) (Khusus bagi SMK berbasis Pesantren) 

13. Surat pernyataan akan menaati peraturan/perundang-undangan yang 
berlaku (ttd Direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 
6.000 + 6.000),-) 

14. Surat pernyataan tidak akan menempati atau menggunakan fasilitas 
pemerintah, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), dan tidak 
berada di lingkungan pusat keramaian atau lahan bermasalah (ttd 
Direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 
6.000),-) 

15. Surat pernyataan bahwa data-data sesuai dengan kondisi aslinya (ttd 
Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-) 

16. Scan Asli Dokumen I (KTSP) pada kompetensi keahlian (Verifikasi 
Pengawas Pembina) 

17. Scan Asli Dokumen II (Silabus) pada kompetensi keahlian (Verifikasi 
Pengawas Pembina) 

18. Scan Asli Dokumen/Buku III Kurikulum (kumpulan RPP) (Verifikasi 
Pengawas Pembina) 

19. Scan Asli Dokumen-dokumen Penilaian (Leger/Buku Induk/Raport, 
dll.) (Verifikasi Pengawas Pembina) 

20. Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Guru yang dilengkapi mata 
pelajaran yang diampu (SK Pengangkatan, Ijasah dan akta/sertifikasi 
pendidikan dalam 1 file PDF) 

21. Scan Asli Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (kualifikasi 
S1/DIV) yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah (SK 
Pengangkatan, Ijasah dan Curriculum Vitae dalam 1 file PDF) 

22. Memiliki MoU dari Dunia Usaha/Industri yang relevan dengan 
kompetensi Keahlian, minimal 4 industri/Kompetensi Keahlian 
(Verifikasi Pengawas Pembina) 

23. Scan Asli Surat Ijin Memimpin Sebagai Kepala Sekolah dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat (SK Pengangkatan, Ijasah dan 
akta/sertifikat pendidikan dalam 1 file PDF) 

24. Memiliki Guru Kejuruan minimal 2 orang tiap Kompetensi Keahlian 
(SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 

25. Memiliki Guru Mulok (minimal 1 orang) (SK Pengangkatan, ijazah dan 
akta/sertifikat pendidik) 

26. Memiliki Guru Bimbingan dan Konseling (minimal 1 orang) (SK 
Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat) 

27. Scan Asli Surat Keputusan Perangkat Pengelola Sekolah 
(Wakasek/Wali Kelas, dll) (SK Kepala Sekolah) 
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28. Memiliki Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 orang berijasah minimal 
D-II) (SK Pengangkatan dan ijazah) 

29. Memiliki Caraka/Pesuruh/Satpam minimal 1 orang dengan kualifikasi 
pendidikan minimal SMP. (SK Pengangkatan dan ijazah) 

30. Scan asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
31. Scan Asli bukti kepemilikan/status tanah (wakaf dan hibah) 
32. Memiliki Tenaga Administrasi minimal 2 orang (minimal berijasah 

SMA/sederajat). (SK Pengangkatan dan ijazah) 
33. Memiliki Rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas 

nama yayasan/sekolah 
34. Memiliki Teknisi minimal 1 orang dengan kualifikasi pendidikan 

minimal D-I. (SK Pengangkatan dan ijazah) 
35. Memiliki ruang kelas/teori dengan luas minimal 63 m2 (verifikasi 

pengawas pembina) (dokumentasi) 
36. Memiliki fasilitas/alat praktik sesuai dengan keahlian (verifikasi 

pengawas pembina) (dokumentasi) 
37. Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun 

pelajaran berjalan (memenuhi kebutuhan 8 SNP) 
38. Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun 

pelajaran berjalan (memenuhi kebutuhan 8 SNP) 
39. Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai 

dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan (minimal 40% dari 
kebutuhan minimal dalam 1 tahun) 

40. Memiliki meubelair yang cukup untuk Kepala Sekolah, guru, tata 
usaha dan siswa dengan perbandingan 1 : 1 (verifikasi pengawas 
pembina) (dokumentasi) 

41. Memiliki data lulusan yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha 
(minimal 3 tahun terakhir) 

42. Memiliki data lulusan yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha 
(minimal 3 tahun terakhir) 

43. Kepengurusan dan Program Kerja/Laporan tahunan Bursa Kerja 
Khusus (BKK) 

44. Program kerja/laporan kegiatan Unit Produksi/Business 
Center/Teaching Factory/ Technopark * 

45. Memiliki Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) P1 
46. Memiliki sarana penuinjang lainnya (dengan ukuran standar), seperti : 

- Ruang kepala sekolah (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
- Ruang guru (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Ruang 
tata usaha (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Gudang 
(verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Toilet (verifikasi 
pengawas pembina) (dokumentasi) - Ruang ibadah (masjid/mushola, 
dll.) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - 
Asrama/Pondokan bagi SMK berasrama/Ponpes (Khusus SMK 
berbasis pesantren) (dokumentasi) - Ruang Perpustakaan (verifikasi 
pengawas pembina) (dokumentasi) - Instalasi air bersih (sumur 
bor/PAM) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Instalasi 
Listrik (.......kWh) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - 
Jaringan Telepone dan Internet (handphone) (verifikasi pengawas 
pembina) (dokumentasi) - Lapangan Olah Raga (luas.....m2) 
(verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Lapangan Upacara 
(luas.....m2) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
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2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 



No Komponen Keterangan 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 



No Komponen Keterangan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Penutupan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
yang diselenggarakan oleh Masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Scan asli Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga 
Penyelenggaraan Sekolah 

2. Scan asli Surat Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
3. Scan Asli Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara 

Sekolah 
4. Ijin oprasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat atau 

dari Kabupaten/kota 
5. Scan Asli Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
6. Usulan dari Ketua Yayasa/Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat *) 
7. Berita Acara/verifikasi penutupan lembaga pendidikan dari Dinas 

Pendidikan Provinsi 
8. Berita acara serah terima aset, siswa, administrasi sekolah, dll. 

Kepada pihak yang berwenang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 



No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 



No Komponen Keterangan 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan 
oleh Masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani Yayasan ditunjuk 
kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu no. 26 
Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263 

2. Surat Kuasa apabila Pengurusan tidak dilakukan secara langsung 
oleh Pimpinan 

3. Surat Pertimbangan atau alasan pendirian SLB 
4. Surat Keputusan Pendirian SLB dari Yayasan 
5. Surat Keputusan pengangkatan Guru atau Kepala SLB dari Yayasan 
6. Surat Keterangan Kemenkumham 
7. Surat Keterangan Kurikulum yang akan di pakai 
8. Surat Rekomendasi dari Kantor Cabang Dinas Sesuai Wilayah 
9. Surat Rekomendasi Sekolah terdekat (tidak boleh satu yayasan 
10. Surat Rekomendasi dari Pengawas Wilayah Binaan 
11. Surat Rekomendasi dari Gugus 
12. Surat Keterangan Domisili 
13. Surat Dukungan dari warga sekitar sekolah, tanda tangan dan foto 

copy KTP (20 orang ) 
14. Scan Asli bukti Kepemilikan tanah atas nama yayasan minimal 500 

m2 (Sertipikat) 
15. Scan Asli surat status tanah bukan sengketa di peruntukan SLB 

(Wakaf/Hibah) 
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
17. Scan Asli akta notaris yayasan atau AD ART 
18. Denah Lokasi 
19. Denah Bangunan 
20. Susunan Pengurus Yayasan atau organisasi (Struktur organisasi) 
21. Memiliki Kepala Sekolah : - Kualifikasi S1 atau D.IV yang di beri 

tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (harus ada SK 
pengangkatan Ijazah dan Akta atau sertifikat pendidik 

22. Rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan di lengkapi 
dengan Foto copi Ijazah atau STTB Guru dan Kepala SLB 

23. Memiliki Guru sebanyak rombel dan sekurang kurangnya 2 orang 
guru memiliki kualifikasi akademik S1 D.IV PLB atau pendidikan 
Khusus 

24. Memiliki Sarana Penunjang dengan ukuran Standar a. Ruang Kepala 
Sekolah b. Ruang Guru c. Ruang Tata Usaha d. Toilet e. Ruang 
Kelas / 5m2 f. Instalasi air bersih (sumur bor / pam g. Lapangan 
uparaca 

25. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek 
26. Rekapitulasi jumlah siswa minimal 10 siswa (untuk semua satuan 

pendidikan) 
27. Jadwal kegiatan pembelajaran 
28. Data akses anak yang berkelainan khusus menurut statistic dari 

kantor kecamatan setempat 
29. Keterangan kerja sama dengan tenaga Ahli Kesehatan/ Medik 
30. Dana Abadi Yayasan minimal 2 trahun x biaya operasional 1 bulah di 

buktikan dengan fotocopy rekening koran 
31. Keterangan tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung 

milik pemerintah, rumah, kantor/ ruko dan tidak berada di lingkungan 
pusat keramaian 

32. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single 
Submission) 
 



No Komponen Keterangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 



No Komponen Keterangan 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 



No Komponen Keterangan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan 
oleh Masyarakat (Perubahan) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani Yayasan ditujukan 
kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 
Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263 

2. Surat Keputusan Izin Operasional/ Pendirian (Asli) 
3. Nomor NPSN 
4. Surat Alasan Permohonan Perubahan dari ketua yayasan 
5. Surat Keterangan Kemenkumham 
6. Surat Keterangan Domisili, Alamat SLB dan Denah Lokasi 
7. Surat Keputusan Pendirian SLB dari Yayasan 
8. Surat izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Denah Bangunan 
9. Surat Keterangan dukungan Tenaga Ahli Kesehatan/ Medik dari 

Pukesmas Setempat 
10. Surat Dukungan dari Warga Sekitar Sekolah tanda tangga dan foto 

copy KTP, di ketahui oleh kelurahan atau desa. 
11. Scan Asli Akta Notaris Yayasan atau AD ART terbaru yang telah 

dilegalisir 
12. Scan Asli bukti Kepemilikan tanah atas nama Yayasan Luas 

minimum 500m2 (Sertifikat) 
13. Scan asli surat status tanas bukan sengketa di peruntukan SLB 

wakaf/Hibah 
14. Susunan Pengurus Yayasan penyelenggara pendidik/ Struktur 

organisasi yayasan 
15. Memiliki Sarana Penunjang dengan ukuran Standar a. Ruang Kepala 

Sekolah b. Ruang Guru c. Ruang Tata Usaha d. Toilet e. Ruang 
Kelas / 5m2 (sekurang-kurangnya 4 kelas) f. Instalasi air bersih 
(sumur bor / pam g. Lapangan Upacara 

16. Scan asli surat status tanah bukan sengketa di peruntukan SLB 
(Wakaf/Hibah) 

17. Keterangan Kurikulum yang akan di gunakan 
18. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek 
19. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah, Guru, Tas dari keta 

Yayasan 
20. Scan Asli Ijazah, STTB, Kepala Sekolah, Guru , dan Tas yang telah 

dilegalisir 
21. Biodata Peserta Didik Minimal 20 orang 
22. Data akses anak yang berkebutuhan khusus menurut statistik dari 

kantor kecamatan setempat 
23. Dana Abadi Yayasan minimal 2 tahun x biaya operasional 1 bulan/ 

fotocopy rekening koran 
24. Sekolah memiliki rekening bank tersendiri untuk anngaran 

penyelenggaran pendidikan 
25. Struktur Organisasi Sekolah 

 



No Komponen Keterangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 



No Komponen Keterangan 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 



No Komponen Keterangan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan  Pelayanan Penutupan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan 
oleh Masyarakat 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani Yayasan ditujukan 
kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 
Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263 

2. Surat Izin Operasional/Pendirian SLB (Asli) 
3. Lembaga Pendidikan yang sudah tidak memenuhi persyaratan 

pendirian 
4. Nomor NPSN 
5. Lembaga Pendidikan yang sudah tidak menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran 
6. Surat Keterangan Kemenkumham 
7. Penyaluran atau pemindahan peserta didik Kepada SLB terdekat 

yang masih aktif yang jenjang dan jenisnya sama 
8. Pengembalian asset milik/ yang dikuasai pemerintah daerah Provinsi, 

di serahkan kepada SLB terdekat yang masih aktif 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Keputusan Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 



No Komponen Keterangan 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 



No Komponen Keterangan 

melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan  

8 Jumlah 
Pelaksana 

8 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 



No Komponen Keterangan 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin Kantor Cabang Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Melaksanakan standar perekrutan dan penyelesaian calon 
pekerja migran Indonesia pada kantor cabang 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 



No Komponen Keterangan 

a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 



No Komponen Keterangan 

pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 



No Komponen Keterangan 

memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 

 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, 
Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan 
Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ 
Lifr, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran 
dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan 
Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Melaksanakan standar penerbitan surat keterangan layak K3 
bagi peralatan, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat 
tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki 
timbun, elevator/lift, escalator, instalasi penyalur petir, sarana 
proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, 
pengendalian bahan kimia berbahaya dan lingkungan kerja. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi

permohonan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menotifikasi hasil

verifikasi ke DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

5 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Surat Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 



No Komponen Keterangan 

 
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 

menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 



No Komponen Keterangan 

pengaduan yang baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  



No Komponen Keterangan 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 



No Komponen Keterangan 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pengusahaan sumber daya air (Air 
Permukaan) untuk Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan  baku 
utama; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan 
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil 

konsultasi publik) 
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah 

disetujui BBWS/BWS 
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan 

digunakan 
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan 

kegiatan usaha 
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat 

persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui 

oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 
9. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Sumber Daya Air dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi permohonan

dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
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keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pengusahaan sumber daya air (Air 
Permukaan) untuk kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku 
pendukung; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan 
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil 

konsultasi publik) 
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah 

disetujui BBWS/BWS 
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan 

digunakan 
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan 

kegiatan usaha 
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat 

persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui 

oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 
9. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Sumber Daya Air dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi permohonan

dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 



No Komponen Keterangan 

keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pengusahaan sumber daya air (Air 
Permukaan) untuk Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung 
proses produksi; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan 
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil 

konsultasi publik) 
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah 

disetujui BBWS/BWS 
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan 

digunakan 
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan 

kegiatan usaha 
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat 

persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui 

oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 
9. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Sumber Daya Air dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi permohonan

dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 



No Komponen Keterangan 

keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pengusahaan sumber daya air (Air 
Permukaan) untuk Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air; 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan 
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil 

konsultasi publik) 
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah 

disetujui BBWS/BWS 
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan 

digunakan 
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan 

kegiatan usaha 
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat 

persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui 

oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 
9. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Sumber Daya Air dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi permohonan

dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 



No Komponen Keterangan 

keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pengusahaan sumber daya air (Air 
Permukaan) untuk Kegiatan pemanfaatan daya air 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan 
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil 

konsultasi publik) 
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah 

disetujui BBWS/BWS 
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan 

digunakan 
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan 

kegiatan usaha 
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat 

persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui 

oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 
9. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Sumber Daya Air dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi permohonan

dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 



No Komponen Keterangan 

keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pengusahaan sumber daya air (Air 
Permukaan) untuk Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya 
air 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan 
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil 

konsultasi publik) 
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah 

disetujui BBWS/BWS 
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan 

digunakan 
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan 

kegiatan usaha 
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat 

persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui 

oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 
9. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

Sumber Daya Air dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi permohonan

dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil verifikasi ke

DPMPTSP berupa penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 



No Komponen Keterangan 

keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Layanan  Pelayanan Permohonan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-
bagian jalan untuk Ruang Manfaat Jalan (rumaja); atau Ruang Milik 
Jalan (Rumija) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, 
berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain; 

2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak 
lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya 
pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan 
hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; 

3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai); 
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan 

dengan sewa BMN); 
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid. 
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan 

dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode 
pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto 
lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain; 

7. Analisis risiko; 
8. Studi lingkungan; dan/atau 
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan. 
10. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-

Bagian Jalan Provinsi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

system OSS RBA

Aplikasi OSS RBA menerima permohonan

Aplikasi OSS RBA menotifikasi permohonan PB-UMKU ke Dinas

BMPR dan DPMPTSP

- DPMPTSP menerima notifikasi dari OSS RBA

- Dinas BMPR melakukan verifikasi permohonan dengan

berkoordinasi dengan DPMPTSP

- Dinas BMPR menotifikasi hasil verifikasi ke DPMPTSP berupa

penerbitan/penolakan

- DPMPTSP menotifikasi ke Aplikasi OSS RBA

- OSS RBA menerima notifikasi hasil verifikasi

- OSS RBA menerbitkan PB-UMKU

- OSS RBA menotifikasi penerbitan PB-UMKU ke Pemohon

Pemohon menerima Penerbitan/ penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

17 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi OSS RBA atau JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi OSS 

RBA atau Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 



No Komponen Keterangan 

keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Produksi 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Prosedur/Flowsheet lengkap proses pengumpulan limbah B3 berupa 
SOP dan flowchart 

2. Surat keterangan kepala desa bahwa yang bersangkutan adalah 
masyarakat setempat untuk pemohon perorang 

3. Data Perusahaan apabila pemohon berbadan hukum 
4. Surat Persetujuan dari pengelola kawasan 
5. Pakta integritas yang berisi pernyataan bahwa data dan informasi serta 

dokumen yang disampaikan benas/asli dan menjadi tanggungjawab 
pemohon 

6. Luas dan Peta lokasi area yang dimohon disertai koordinat geografis 
7. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan digunakan dalam 

melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan 
8. Pernyataan kesanggupan melakukan penanaman berupa jenis 

tanaman HHBK 
9. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 

PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop Surat asli, tandatangan asli serta 
cap/stempel asli), bermaterai 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 
6.000) 

10. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kehutanan untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas Kehutanan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan Rekomendasi

- Dinas Kehutanan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
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7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pengusahaan Taman Buru 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Proposal yang di lampiri : - Akta pendirian dan perubahannya serta 
NIB; - Profile badan hukum; - Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah 
divalidasi oleh pejabat yang berwenang; dalam 1 dokumen PDF 

2. Pakta integritas 
3. Pertimbangan teknis dari UPT/Balai yang dilengkapi peta lokasi 

dengan skala minimal 1:25.000 
4. Persetujuan Lingkungan dari Instansi terkait 
5. Pertimbangan teknis UPTD/SKPD yang di ketahui oleh kepala SKPD 

yang membidangi Kehutanan dengan melampirkan Berita Acara 
peninjauan lokasi 

6. Dokumen persyaratan administrasi dan teknis berupa dokumen asli 
atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris 

7. Pernyataan melibatkan tenaga ahli/SDM dibidang konservasi alam 
serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan penyediaan 
sarana sesuai izin yang diberikan 

8. Perizinan berusaha pengusahaan taman buru hanya dapat dimohon 
oleh non perseorang (badan usaha milik negara; badan usaha milik 
daerah; badan usaha milik swasta; Bumdes atau koprasi) sesuai 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

9. Durasi selama maksimal 30 hari kerja sejak surat permohonan dan 
dokumen persyaratan dinyatakan lengkap 

10. Surat permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) 
Provinsi Jawa Barat ditandatangani langsung oleh pemohon, 
bermaterai cukup 

11. Scan Asli Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila 
dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel 
asli bukan scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kehutanan untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas Kehutanan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan Rekomendasi

- Dinas Kehutanan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 



No Komponen Keterangan 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Limbah 
Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Nasional 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. NIB, Akte pendirian perusahaan (tercantum kegiatan pengumpulan/ 
pengelolaan Limbah B3), NPWP dan SIUP 

2. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Gurbernur cq. 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli 
bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) 

3. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 

4. Bukti kepemilikan atas dana pananggulangan pencemaran lingkungan 
hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau dana 
penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku 
dengan nilai pertanggungan paling sedikit senilai Rp. 5.000.000.000,- 
(lima milyar rupiah) (dapat berbentuk antara lain asuransi pengelolaan 
Limbah B3 atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan) 

5. Perhitungan biaya dan model keekonomian (minimal memuat 
informasi modal tetap dan modal kerja) 

6. Sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan limbah B3 
7. Nama, Sumber, Jenis, Kode dan karakteristik limbah B3 yang 

dikumpulkan 
8. Rencana Pembangunan Fasilitas Pengumpulan LB3 yang memuat: a. 

Desain konstruksi dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah 
B3 (Ukuran, layout penyimpanan per jenis LB3, tata letak saluran 
drainase); b. Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas 
Pengumpulan Limbah B3. 

9. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan lab uji limbah B3 
dilengkapi alat-alat laboratorium sekurang-kurangnya dapat 
melakukan pengujian karakteristik LB3: a. Beracun b. Uji mudah 
meledak c. Mudah menyala d. Reaktif e. Korosif dan/atau memiliki 
kontrak kerja sama dengan laboratorium terakreditasi. 

10. Sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan 
pengelolaan limbah B3 (mejelaskan pula terkait SOP dan peralatan 
prosedur keadaan darurat) 

11. Rencana kerjasama pengelolaan lanjutan Limbah B3 
12. Izin/Persetuuan Teknis/Surat Kelayakan Operasional (SLO) 

Pengumpulan Limbah B3 (untuk Skala Nasional dari Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Skala Provinsi dari DPMPTSP 
Jawa Barat/DLH Jawa Barat, Skala Kabupaten/Kota dari 
DPMPTSP/DLH kabupaten/kota) *bagi pemohon yang melakukan 
perpanjangan izin 

13. Nama, Sumber, Jenis, Kode, Kategori dan Karakteristik Limbah B3 
yang dikumpulkan 

14. Penjelasan Tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3 (nama tempat, 
letak, luas, status lahan , batas-batas lokasi, siteplan, titik koordinat 
paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3) dan menjelaskan bahwa lokasi sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan melampirkan 
Surat kesesuaian ruang (IKR/SPPL/dll) 

15. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 
sesuai ketentuan yang berlaku (deskripsi tempat pengumpulan limbah 
B3 dan deskripsi fasilitas penunjang /pelengkap dan fasilitas 
pengendalian pencemaran lingkungan hidup) 

16. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah b3 sesuai 
ketentuan yang berlaku berupa SOP dan ilustrasi pengemasan 

17. Prosedur/Flowsheet lengkap proses pengumpulan limbah B3 berupa 
SOP dan flowchart 
 



No Komponen Keterangan 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan Rekomendasi

- Dinas Lingkungan Hidup menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke

Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 



No Komponen Keterangan 

8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 
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14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hutan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Prosedur/Flowsheet lengkap proses pengumpulan limbah B3 berupa 
SOP dan flowchart 

2. Surat keterangan kepala desa bahwa yang bersangkutan adalah 
masyarakat setempat untuk pemohon perorang 

3. Data Perusahaan apabila pemohon berbadan hukum 
4. Surat Persetujuan dari pengelola kawasan 
5. Pakta integritas yang berisi pernyataan bahwa data dan informasi serta 

dokumen yang disampaikan benas/asli dan menjadi tanggungjawab 
pemohon 

6. Luas dan Peta lokasi area yang dimohon disertai koordinat geografis 
7. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan digunakan dalam 

melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan 
8. Pernyataan kesanggupan melakukan penanaman berupa jenis 

tanaman HHBK 
9. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 

PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop Surat asli, tandatangan asli serta 
cap/stempel asli), bermaterai 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 
6.000) 

10. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Kehutanan untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas Kehutanan melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan Rekomendasi

- Dinas Kehutanan menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6 mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
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7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi Pemasukan Dari Provinsi 
Penerima Dan Surat Rekomendasi Pengeluaran Dari Provinsi Pengirim 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan  

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 



No Komponen Keterangan 

2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 
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(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
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dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran 
Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah Republik 
Indonesia 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 
(6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000)) 

2. Scan Asli NIB yang berlaku 
3. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina 

Pertanian 
4. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu 

dan/atau bibit ternak yang akan dimasukan 
5. Surat pernyataan akan menyampaikan sertifikat pedigree bibit, Health 

Requirement, Certificate of Origin benih dan/atau bibit dari negara asal 
setelah sampai di Indonesia 

6. Surat pernyataan penyebaran di wilayah sumber bibit 
7. Rekomendasi komisi bibit ternak dalam hal bibit dan/atau bibit ternak 

yang pertama kali dimasukan 
8. Surat pernyataan tidak mengedarkan benih dan/atau bibit ternak 

pertama kali dimasukan sebelum mendapatkan Keputuasan Menteri 
tentang pelepasan rumpun/galur ternak 

9. Surat pernyataan memiliki atau menguasai Rumah Potong Hewan 
Unggas (RPHU) dan cool storage (khusus unggas ras) 

10. Surat pernyataan rencana produksi Day Old Chick (DOC) Parent Stock 
(PS) dan Final Stock (FS) dari setiap pemasukan rekomendasi (khusus 
unggas ras) 

11. Surat Pernyataan rencana distribusi DOC, PS dan FS serta rencana 
pemasaran live bird (LB) menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(khusus unggas ras) 

12. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 01411, 01412, 01413, 
01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 
01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 
01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499 

13. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 
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2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
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8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 
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14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pengeluaran Ternak (Non Bibit 
Ternak) Dari Wilayah Republik Indonesia 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 
(6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000)) 

2. Scan Asli NIB yang berlaku 
3. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina 

Pertanian 
4. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan 

mutu ternak yang akan dikeluarkan yaitu : - Untuk ruminansia kecil dan 
babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) 
kg per ekor - Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan 
dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas 
Menteri - Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan 
teknis lainnya 

5. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 
6. Health Requirement 
7. Certificate of Origin Ternak di Indonesia 
8. Laporan realiasasi pengeluaran 
9. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 01411, 01412, 01413, 

01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 
01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 
01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499 

10. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
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7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, 
Jeroan Dan/Atau Olahannya Untuk Pangan 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 

2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir 
3. Akta pendirian dan perubahan terakhir 
4. Surat Keterangan bermaterai penguasaan tempat pemyimpanan 

disertai dengan dokumen bukti pendukungnya 
5. NVK dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai denga 

peraturan perundang-undangan 
6. Serifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga 

sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesua sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

7. Mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet 
dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dengan 
pimpinan perusahaan 

8. Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan 
adalah benar dan sah 

9. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan 
hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan 

10. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 10110, 10120, 10130, 
10750, 46319, 4632, 46321, 46322, 46323 

11. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
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7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non 
Pangan 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 
(6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000)) 

2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir 
3. Surat Keterangan bermaterai penguasaan tempat pemyimpanan 

disertai dengan dokumen bukti pendukungnya 
4. NVK dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai denga 

peraturan perundang-undangan 
5. Serifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga 

sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesua sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

6. Sertifikat analisis atau Certificate of Analysis yang diterbitkan oleh 
laboratorium yang terakreditasi dari negara asal bagi produk hewan 
non pangan yang dipersyaratkan 

7. Sertifikat Veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas 
negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan 
bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan 

8. Perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dengan industri 
penyamakan kulit untuk pemasukan berupa kulit mentah garaman 

9. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan 
hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan 

10. Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan 
adalah benar dan sah 

11. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 14132, 14200, 15111, 
15112, 15113, 15122, 15123, 15129, 15201, 15202, 20232, 46208, 
47782, 15203, 15209, 32909, 47729, 47219, 46412, 46413, 46419 

12. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 
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5 Produk Layanan Rekomendasi 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
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ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
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6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 
(6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000)) 

2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir 
3. Surat Keterangan bermaterai pengasaan tempat penyimpanan disertai 

dengan dokumen bukti pendukungnya. 
4. NVK dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 
5. Sertifikat analisis atau Certificate of Analysis yang diterbitkan oleh 

laboratorium yang terakreditasi dari negara asal 
6. Sertifikat Negara Asal (Certificate of Origin) dari pemasukan 

sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali 
melakukan pemasukan 

7. Sertifikat Veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas 
negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan 
bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan 

8. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan 
hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan 

9. Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan 
adalah benar dan sah 

10. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 10801, 10802, 46209, 
46319, 46326, 46339, 47112, 47754, 91031, 46492, 46494, 47729, 
46206, 46691, 01191, 4632, 93239, 46100, 93210, 93232 

11. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 



No Komponen Keterangan 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal 
Hewal 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 
(6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000)) 

2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir 
3. Surat Keterangan bermaterai penguasaan tempat pemyimpanan 

disertai dengan dokumen bukti pendukungnya 
4. NVK dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai denga 

peraturan perundang-undangan 
5. Serifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga 

sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesua sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

6. Sertifikat analisis atau Certificate of Analysis yang diterbitkan oleh 
laboratorium yang terakreditasi dari negara asal bagi produk hewan 
non pangan yang dipersyaratkan 

7. Sertifikat Negara Asal (Certificate of Origin) dari pemasukan 
sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali 
melakukan pemasukan 

8. Sertifikat Veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas 
negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan 
bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan 

9. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan 
hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan 

10. Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan 
adalah benar dan sah 

11. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 01493, 02307, 10510, 
10520, 10531, 10750, 10791, 46319, 46325, 46326, 46327, 47214, 
47219, 46329, 10590, 10431, 10590 

12. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 



No Komponen Keterangan 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 



No Komponen Keterangan 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 



No Komponen Keterangan 

5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal 
Hewan 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 
(6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000)) 

2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir 
3. Surat Keterangan bermaterai penguasaan tempat pemyimpanan 

disertai dengan dokumen bukti pendukungnya 
4. Health certificate 
5. Certificate of Analysis Atau Certificate of Quality 
6. Certificate of Origin 
7. Invoice 
8. Surat keterangan memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di 

bidang kesehatan hewan dan keamanan pakan dengan melampirkan 
salinan ijazah dokter hewan yang sudah dilegalisir 

9. Rencana pemasukan dan rencana distribusi BPAH untuk 1 (satu) 
tahun 

10. Surat pernyataan bermaterai tidak menggunakan/mendistribusikan 
bpah ruminansia untuk pakan ruminansia 

11. Surat pernyataan bermaterai BPAH yang dimasukkan hanya untuk 
pembuatan pakan 

12. Surat pernyataan bermaterai mempunyai atau menguasai gudang 
penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan 

13. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 46209, 47754, 10801, 10802 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
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7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 

2. Formulir Isian Permohonan diatas Kop Surat (Kop surat asli, 
tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan 
dan bermaterai 10.000) 

3. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asi bukan 
scan dan bermaterai 10.000) 

4. Perizinan Dasar 
5. Perizinan Berusaha 
6. Badan Usaha menyampaikan permohonan dilengkapi dengan : 

Analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kegiatan 
usahanya (distribusi, penjualan atau terintegrasi) yang disusun 
berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan, dengan memuat : 1) 
Pendahuluan; 2) Untuk usaha distribusi tenaga listrik : a. Strategi 
pengembangan sistem distribusi tenaga listrik; b. Kondisi usaha 
distribusi tenaga listrik; dan c. Rencana usaha distribusi tenaga listrik. 
3) Untuk usaha penjualan tenaga listrik : a. Strategi penjualan tenaga 
listrik; b. Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; dan c. Rencana usaha 
penjualan tenaga listrik. 4) Untuk usaha penyediaan tenaga listrik 
terintegrasi; a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan 
tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; b. Ketersediaan sumber 
energi dan strategi pemanfaatannya; c. Kondisi usaha penyediaan 
tenaga listrik; dan d. Rencana penyediaan tenaga listrik yang memuat 
rencana : -Proyeksi penjualan; -Proyeksi pelanggan; -Pembangkitan 
(neraca daya, energy mix, bahan bakar, emisi gas rumah kaca); -
Gardu induk; dan -Sistem distribusi. 5) Kebutuhan investasi, indikasi 
pendanaan dan rencana tarif tenaga listrik; dan 6) Analisis Risiko. 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Hidup menotifikasi

hasil kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
30 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 
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baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 



No Komponen Keterangan 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Perdagangan Besar untuk 
Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) 

2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 

3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang 
mencantumkan produksi kosmetika di maksud dan tujuan serta 
Pengesahan dari Kemenkum dan HAM bagi perusahaan berbadan 
hukum 

4. Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Produsen dan/atau IT-MB 
5. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang 

membidangi perdagangan wilayah pemasaran, yang didukung dengan 
Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas yang membidangi 
perdagangan di Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, 
dikecualikan bagi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A; 

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
8. Tanda Daftar Gudang (TDG) 
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
10. Fotocopy KTP/identitas penanggung jawab 
11. Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 berwarna 2 (dua) 

Lembar 
12. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi 

perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan 
Minuman Beralkohol; 

13. Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi 
perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri; 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hidup menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 



No Komponen Keterangan 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan Rekomendasi Perdagangan Besar Bahan 
Berbahaya untuk Distributor 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas 
PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan 
scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) 

2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 
(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan 
scan) 

3. Surat penunjukan dari P-B2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIB 
yang berlaku sebagai API-U 

4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab 
perusahaan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat 
yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan 
dengan ijazah 

5. Memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat 
penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking) dan alat 
transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan 
kesehatan dan lingkungan hidup yang dibutuhkan dengan Berita Acara 
Pemeiksaan Fisik oleh Tim Pemeriksaan Provinsi Setempat 

6. Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi 
perusahaan) 

7. Scan Asli KTP Direksi dan Komisaris; 
8. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
9. Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan Rekomendasi

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hidup menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 

mengenai diterima / ditolak

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak permohonan

rekomendasi dan menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima rekomendasi/penolakan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk Layanan Rekomendasi 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari 
pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui 
media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung.  
3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat 
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/  
revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   pengaduan 
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas 

pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang 

mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan 
sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah 
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang 



No Komponen Keterangan 

baru diterima; 
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- 

langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama 
dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas 
intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik 
diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk 

dugaan yang permasalahannya berada diinternal 
Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan 
tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya 
ke pejabat diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, 
untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya 
berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara 
berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai 
dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal  

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan 
Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki 
pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau memiliki 
kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 



No Komponen Keterangan 

7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat data, 
dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, Transparan, 
Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 5.6 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di 
tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat 
melaksanakan peninjauan lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja 
diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 
3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara 

pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan perbaikan yang perlu 
dilakukan. 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Pelayanan Lisensi Arsitek 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonana 
2. STRA yang masih berlaku 
3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 
4. Pas Foto 3 x 4 berwarna 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan Lisensi Arsitek melalui

aplikasi JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Perumahan dan

Permukiman untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan kajian/ 

verifikasi dok permohonan lisensi arsitek

- Dinas Perkim menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas

PMPTSP melalui Jelita 5.6

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan Sertifikat Lisensi dan

menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima Seritifikat Lisensi Arsitek

dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

3 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Sertifikat Lisensi Arsitek 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 
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3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
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bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

7 orang 
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9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha yang lokasi 
kegiatannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Dokumen dasar: a. Nama Pemohon; b. Alamat Pemohon; c. 
Scan KTP Asli Pemohon; d. No. Telepon; e. Email; dan f. Surat 
Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi 
Jawa Barat 

2. Dokumen pendaftaran: a. Koordinat lokasi; b. kebutuhan Luas 
lahan kegiatan pemanfaatan ruang; c. Informasi penguasaan 
tanah; d. informasi jenis kegiatan; e. rencana jumlah lantai 
bangunan; f. rencana luas lantai bangunan; dan g. rencana 
teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan (khusus 
untuk kegiatan non-berusaha dan kegiatan strategis nasional) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan PKKPR melalui aplikasi

JELITA 5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas BMPR untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas BMPR melakukan kajian/ verifikasi dok permohonan PKKPR 

- Dinas BMPR menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke Dinas PMPTSP 

melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/ penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan Sertifikat Lisensi dan

menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima Penerbitan/ Penolakan

PKKPR dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

20 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Persetujuan KKPR 
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6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 



No Komponen Keterangan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
untuk Kepentingan Sendiri bagi Instansi Pemerintah 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditunjukan kepada Kepala 
Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat (Kop Surat Asli, tandatangan 
asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan 
bermaterai 10.000) 

2. Dokumen Kajian Teknis berbahasa Indonesia yang berisi : a. 
Analisis kebutuhan tenaga listrik; b. Lokasi instalasi termasuk 
tata letak (gambar situasi beserta titik koordinat); c. Diagram 
satu garis; d. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga 
listrik (menyebutkan sifat penggunaan); e. Jadwal 
pembangunan; f. Jadwal pengoprasian 

3. Dokumen persetujuan dari pemegang Izin Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), khusus 
untuk pembangkit tenaga listrik yang terkoneksi dengan jaringan 
milik pemegang IUPTLI. 

4. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila 
dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, 
cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) beserta 
KTP Penerima Kuasa (scan asli); 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui

aplikasi JELITA 5.6

Jelita 5.6 menerima permohonan

Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

untuk dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kajian/ 

verifikasi dok pemenuhan persyaratan perizinan

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menotifikasi hasil

kajian/ verifikasi ke Dinas Kesehatan melalui Jelita 5.6

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan perizinan dan menotifikasi

kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima perizinan

dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 



No Komponen Keterangan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian-Bagian Jalan untuk Galian Penanaman Utilitas (Kegiatan 
Non Berusaha dan Pemerintah) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala 
Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan 
asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) 

2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila 
dikuasakan (kop surat asli), tandatangan asli bukan scan, 
cap/stampel asli bukan scan) 

3. Surat pernyataan pemakaian tanah negara, kesanggupan 
survey, bermaterai Rp. 10.000 

4. Gambar detil desain jenis dan tipe prasarana yang akan 
dibangun : - spesifikasi teknis - jadwal pelaksanaan pekerjaan - 
metode pelaksanaan pekerjaan 

5. Scan asli NPWP Dinas/Perorangan dan bukti pembayara pajak 
perusahaan 

6. Scan asli KTP Pemohon dan Scan asli KTP yang dikuasakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

Aplikasi JELITA 5.6

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas BMPR untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas BMPR melakukan kajian/ verifikasi dok pemenuhan

persyaratan PB-UMKU, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas BMPR menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke DPMPTSP 

melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/ penolakan

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerbitkan PB-UMKU dan

menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima penerbitan/penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 



No Komponen Keterangan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian-Bagian Jalan untuk Jalan Masuk (Kegiatan Non Berusaha 
dan Pemerintah) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala 
Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan 
asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) 

2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila 
dikuasakan (kop surat asli), tandatangan asli bukan scan, 
cap/stampel asli bukan scan) 

3. Surat pernyataan pemakaian tanah negara, kesanggupan 
survey, bermaterai Rp. 10.000 

4. Gambar deail desain jenis dan tipe prasarana yang akan 
dibangun (spesifikasi teknis) 

5. Scan asli NPWP Dinas/Perorangan dan bukti pembayara pajak 
perusahaan 

6. Scan asli KTP Pemohon dan Scan asli KTP yang dikuasakan 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

Aplikasi JELITA 5.6

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas BMPR untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas BMPR melakukan kajian/ verifikasi dok pemenuhan

persyaratan PB-UMKU, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas BMPR menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke DPMPTSP 

melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/ penolakan

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerbitkan PB-UMKU dan

menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima penerbitan/penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 



No Komponen Keterangan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan 
Bagian-Bagian Jalan untuk Papan Reklame, Bando, JPO, Billboard, 
Neon Box, Megatron, Baligho (Non Berusaha dan Pemerintah) 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila 
dikuasakan (kop surat asli), tandatangan asli bukan scan, 
cap/stampel asli bukan scan) 

2. Surat pernyataan pemakaian tanah negara, kesanggupan 
survey, bermaterai Rp. 10.000 

3. Scan asli NPWP Dinas atau Perorangan 
4. Scan asli KTP Pemohon dan Scan asli KTP yang dikuasakan 
5. Gambar detail desain jenis dan tipe prasarana yang akan 

dibangun (spesifikasi teknis) 
6. Scan Asli Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada 

Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, 
tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan 
scan) 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  Pemohon melakukan permohonan melalui

Aplikasi JELITA 5.6

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas BMPR untuk dilakukan

kajian/verifikasi

- Dinas BMPR melakukan kajian/ verifikasi dok pemenuhan

persyaratan PB-UMKU, bila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan

- Dinas BMPR menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke DPMPTSP 

melalui Jelita 5.6 berupa penerbitan/ penolakan

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/ Aplikasi Jelita menerbitkan PB-UMKU dan

menotifikasi kepada pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima penerbitan/penolakan PB-

UMKU dan memberikan penilaian pelayanan

 
 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

14 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 



No Komponen Keterangan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 



No Komponen Keterangan 

Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 



No Komponen Keterangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 



No Komponen Keterangan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 



STANDAR PELAYANAN 
 

Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jenis Perizinan Pelayanan Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk 
Kegiatan Non Berusaha Instansi/Perorangan 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan ditujukan Kepala Dinas Sumber Daya Air 
Provinsi Jawa Barat (tandatangan asli bukan hasil pindai/scan) 

2. Foto Copy/Scan Asli KTP Pemohon 
3. Izin lingkungan (izin tetangga) setempat dan dukungan tidak 

keberatan atas rencana pemanfaatan ruang pada sumber air 
(sempadan) berupa tanah negara/tanah pemerintah/tanah milik 
pribadi yang diketahui oleh masyarakat setempat dan unsur 
muspida terkait (RT, RW, Desa/Kelurahan, atau Kecamatan). 

4. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) 
bermaterai 10.000,- yang menyatakan bersedia menaati segala 
peraturan yang ditentukan dan segala bentuk dampak yang 
terjadi dari permohonan perizinan yang diajukan merupakan 
tanggung jawab mutlak dari pemohon. 

5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan 
(sempadan) yang dimohon pemanfaatannya bisa berupa 
sertifikat, akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, surat 
keterangan dari Desa/Lurah dan Camat  setempat atau berupa 
dokumen lainnya yang sah menurut undang-undang dan 
peraturan yang berlaku. 

6. Peta Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat, denah/gambar 
situasi, gambar layout, dan gambar konstruksi yang telah 
mendapat persetujuan/pengesahan gambar dari Dinas SDA 
Provinsi Jawa Barat 

7. Rekomendasi dari Komisi Irigasi berdasarkan usulan dari 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Petani 
Pemakai Air (GP3A)/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(IP3A), dalam hal pengambilan air dari sumber air melalui 
saluran irigasi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme, 
dan Prosedur  

Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi JELITA 

5.6 dengan melampirkan persyaratan

Aplikasi Jelita 5.6 menerima permohonan

Aplikasi Jelita 5.6 menotifikasi ke Dinas Sumber Daya Air untuk

dilakukan kajian/verifikasi

- Dinas Sumber Daya Air melakukan kajian/ verifikasi dok

permohonan lisensi arsitek

- Dinas Sumber Daya Air menotifikasi hasil kajian/ verifikasi ke

Dinas PMPTSP melalui Jelita 5.6 berupa

Penerbitan/Penolakan

- DPMPTSP/Jelita menerima notifikasi

- DPMPTSP/Jelita menerbitkan/menolak an menotifikasi kepada

pemohon/pelaku usaha

Pemohon menerima penerbitan/penolakan

permohonan dan memberikan penilaian pelayanan

 
 



No Komponen Keterangan 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

7 HK 

4 Biaya/Tarif Rp.0,- 

5 Produk 
Layanan 

Izin 

6 Penanganan 
Pengaduan 

 
 

1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus 
menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ 
masyarakat. 

2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan 
masukan dari pelanggan/ masyarakat. 

3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling  lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan 
perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 
26 Bandung.  

3) Telpon : 022 73515000 
4) Faximile : 022 73515151 
5) Call center : 022 2112 5000 
6) Email : dpmptsp@jabarprov.go.id 
7) Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
8) Facebook : dinaspmptsp.jabar 
9) Instagram : dinaspmptsp.jabar 
10) Twitter : dinaspmptsp.jabar 

c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) 
dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan 
baru/ koreksi/  revisi; 

d. Dinas   wajib   menanggapi   dan   menindaklanjuti   
pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan; dan 

e. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi 

identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi 
pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ 
yang mengadukan atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau masukan; 



No Komponen Keterangan 

3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan 
berdasarkan: 
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai 

komponen/unsur didalam Standar 
Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu 
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; 
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi 
pelaksana; dll.  

4) Langkah-langkah  penelaahan  materi pengaduan 
masyarakat  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 

b) Menghubungkan materi pengaduan dengan 
SP/SOP/peraturan yang relevan; 

c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah--
langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi 
untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; 

e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas; 

f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:  
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, 

untuk dugaan yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan 
diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan 
Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya;  

(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat 
Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada dieskternal Dinas; 

(3). Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim 
Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan 
secara berjenjang mulai dari tingkatan 
pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat 
Daerah, dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

(4). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti 
dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak 
bisa diselesaikan secara internal atau eksternal 
Dinas. 
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala 
Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada 
pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  
tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali 



No Komponen Keterangan 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek; 

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 
Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha 
dan Non Berusaha. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

10 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki 
pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang 
memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani perizinan atau 
memiliki kompentensi teknis sesuai bidang perizinan yang 
ditangani; 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan; 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, 

administrasi pemerintahan dan pemerintahan; 
5. Memahami peraturan teknis terkait perizinan; 
6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 
7. Dapat mengoperasikan aplikasi perizinan; dan 
8. Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan 

10 Sarana, 
Prasarana, dan 
Fasilitas 

1. Ruang kantor (ruang tunggu, informasi, konsultasi, pengaduan, 
pendaftaran, pengolahan, tim teknis, rapat, arsip, server, pusat 
data, dll) 

2. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 
3. Aplikasi JELITA, Jaringan internet 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan perizinan 
terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Motto Pelayanan : PANTAS (Profesional, Andal, Normatif, 
Transparan, Akuntabel, Santun) 

2. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu akan menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 
5. Predikat ZI-WBK 
6. Predikat ZI-WBBM 
7. Pelayanan Perizinan diselenggarakan melalui Aplikasi JELITA 



No Komponen Keterangan 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan memberikan jaminan 
dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan 
lapangan/survey; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hokum 

14 Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan perizinan dilakukan secara rutin dan 
teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi 
kinerja diantaranya berupa: 
1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur perizinan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan setidaknya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat 
penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk merumuskan 
perbaikan yang perlu dilakukan. 

 



 

 

 

BIDANG 
PENGENDALIAN 
 

15 JENIS LAYANAN 

STANDAR 
PELAYANAN 
dinas penanaman 

modal dan 

pelayanan terpadu 

satu pintu provinsi 

jawa barat 

 

CONTACT 

PHONE: 
(022) 73515000 

 

WEBSITE: 
www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

 

EMAIL: 
dpmptsp@jabarprov.go.id 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas 
Dasar Permintaan 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan atau permintaan melalui telpon untuk 

kebutuhan pembinaan  dari Pelaku Usaha ; 
2. LKPM terakhir yang dilaporkan, Izin Prinsip, dan atau Izin 

Usaha untuk para pelaku usaha ; 
3. Surat Permohonan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan 

Penanaman Modal dari Kabupaten / Kota, yang memerlukan 
pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal ; 

4. Surat Perintah ; 

5. Daftar Pelaku Usaha yang akan dibina di Kabupaten / Kota 
(jika ada). 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Sosialisasi / Workshop / Helpdesk 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kepala Bidang 
Pengendalian, Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan, Front 

Office atau dapat melalui Telpon/WA 

Menerima disposisi terkait Pembinaan dan Pemantauan 

yang dimohon oleh Pelaku Usaha dan atau Kabupaten / 

Kota 

 

Mengumpulkan bahan dan informasi yang berkaitan dengan 

Pembinaan Penanaman Modal meliputi Materi Pembinaan 
Penanaman Modal (LKPM secara teknis dan kebijakan 

penanaman modal), dan data para penanam modal PMA/PMDN 

Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan PEmantauan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

Melakukan evaluasi pembinaandan pemantauan serta 

rencana tindak lanjut 

Menerima Surat Permohonan Pembinaan Pemantauan dan 

atau permintaan melalui telepon dari Pelaku Usaha untuk 

kebutuhan Pembinaan Atau 
Menerima Surat Permohonan Pembinaan dan Pemantauan 

dari Kabupaten / Kota 

Melakukan konfirmasi kesediaan melakukan Pembinaan dan 

Pemantauan melalui Surat, Surat elektronik (email), dan 

atau Telepon. 

Laporan evaluasi dan hasil tindak lanjut 
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No Komponen Keterangan 

7 Dasar 
Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal; 

3. Pasal 11 ayat (1) huruf a, pasal 17 huruf a-j. Pasal 19 dan Pasal 

20 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 
tentang Kearsipan; 

5. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 
6. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

7. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

8. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal; 
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang Analis Penanaman Modal 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;  
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 

3. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
4. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

5. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
3. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

4. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

5. Jaringan internet; 
6. ID pegawai. 

 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan; 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum. 

 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas 
Dasar Data Perusahaan yang harus dibina 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Daftar pelaku usaha PMA / PMDN yang harus dibina ; 
2. LKPM terakhir yang dilaporkan, Izin Prinsip, dan atau Izin 

Usaha untuk para pelaku usaha ; 

3. Bahan Sosialisasi / Workshop Pembinaan Penanaman Modal : 
4. Surat Pemberitahuan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal kepada para pelaku usaha yang akan dibina ; 
5. Surat Perintah ; 

6. Jadwal kunjungan ke lapangan untuk pembinaan ; 
7. Matrik evaluasi kegiatan. 

 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Sosialisasi / Workshop / Helpdesk 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kepala Bidang 
Pengendalian, Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan, Front 

Office atau dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 
Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

Membuat jadwal pembinaan dan pemantauan 

Mengumpulkan bahan dan informasi yang berkaitan dengan 

Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal meliputi Materi 

Pembinaan Penanaman Modal (LKPM secara teknis dan 

kebijakan penanaman modal), dan data para penanam modal 

PMA/PMDN 

Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pemantauan 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

Membuat laporan hasil kegiatan serta rencana tindak lanjut 

Evaluasi dan hasil tindak lanjut 

Menerima Daftar Pelaku Usaha yang akan dibina dan 
dipantau dari BKPM dana atau membuat daftar pelaku 

usaha yang harus dibina berdasarkan data dari SPIPISE 

 

Melakukan pemberitahuan dan konfirmasi Pembinaan dan 

Pemantauan melalui Surat, Surat elektronik (email), dan atau 

Telepon kepada Pelaku Usaha yang akan dibina 

Koordinasi, verifikasi, dan persetujuan terkait daftar pelaku 

usaha yang akan dibina dan dipantau serta jadwal pembinaan 

oleh para pimpinan  

Mendapatkan Surat Perintah Pemantauan dan Pemantauan 

Pelaksanaan Penanaman Modal 
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No Komponen Keterangan 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal; 

3. Pasal 11 ayat (1) huruf a, pasal 17 huruf a-j. Pasal 19 dan Pasal 
20 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 
tentang Kearsipan; 

5. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 
6. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

7. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

8. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal; 
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang Analis Penanaman Modal 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;  
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 

3. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

4. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

5. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet, Printer, layar; 
3. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

4. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
5. Jaringan internet; 

6. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan; 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 
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No Komponen Keterangan 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hukum. 

 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Penerimaan Pengaduan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Data terkait pengaduan yaitu identitas pelapor, jenis perizinan 

yang dilaporkan, isi pengaduan/laporan, dan bukti pendaftaran 
berkas izin ; 

 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 – 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Surat Balasan Pengaduan/Penyelesaian Pengaduan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kepala Bidang 

Pengendalian, Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi, Front Office 
atau dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal; 

3. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 
4. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

Mengelompokkan data pengaduan sesuai jenis 

perizinan 

Membuat telaahan pengaduan perizinan 

Membuat Surat Jawaban yang akan memuat hasil 

telaahan pengaduan, yang akan disampaikan kepada 

pembuat laporan pengaduan 
 

 
Menjelaskan hasil hasil investigasi atas pengaduan 

kepada Pelapor. Jika Pelapor memahami dilanjutkan 

Dengan Penyerahan Surat Balasan Laporan 
Pengaduan. Jika Pelapor belum memahami, Petugas 

Back Office mencatat kembali untuk ditindak 

Laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut 

Menerima pengaduan dari pemohon, baik surat, 
telepon atau penyampain secara online. 

Mengumpulkan dokumen dana tau informasi yang 
pernah ada dalam kaitannya dengan materi 

pengaduan dan mengidentifikasi SP/SOP/Peaturan 

yang relevan 

Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut 
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No Komponen Keterangan 

5. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

6. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
7. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal; 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 Petugas loket pengaduan/1 orang Analis Hasil Pengawasan dan 
Pengaduan Masyarakat 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 
Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Perizinan;  

2. Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan ; 
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan 8ank ode dan internet; 

4. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

5. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
6. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan, 

administrasi pemerintahan; 

7. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran. 
 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
3. Mobil Dinas ; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang: 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Penyelesaian Advokasi; 
b. Ketua Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh  Koordinator 

Tim Penyelesaian Advokasi; dan 
c. Koordinator Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh Kepala 

Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan  

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan  
3. ISO 9001:2015  

4. ISO 27001:2013  
5. Predikat ZI-WBK  

6. Predikat ZI WBBM 
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No Komponen Keterangan 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum. 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
  

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Advokasi Permasalahan Perizinan 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Permohonan/KLarifikasi/Permintaan Keterangan dari Lembaga 

yang menangani perkara permasalahan perizinan; 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 

Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Advokasi di Kepolisian  

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kepala Bidang 

Pengendalian, Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi, Front Office 
atau dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal; 

3. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

4. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

Surat dan disposisi dari Kepala Dinas kepada Kabid Pengendalian PMPTSP 
untuk segera menyelesaiakan permasalah an perizinan dengan lembaga 

terkait. 

Kepala Bidang Pengendalian PMPTSP memeintahkan untuk penelaahan 

permasalahan perizinan dan koordinasi dengan Bidang Datin terkait berkas 
perizinan yang dipermasalahkan 

 

Membuat kajian dan kronologis perizinan dengan kelengkapan berkas dan 

dasar hukum serta persyaratan perizinan ; 

Membuat Suarat Perintah Pendampingan Advokasi beserta petugas yang 

akan memberikan kesaksian 

 

Menerima permohonan / kalirifikasi / penerimaan 

keterangan dari lembaga yang menangani perkara 

permasalahan perizinan  

Memeriksa permasalahan perizinan dan berkoordinasi dengan Kepala 

Bidang pelayanan perizinan terkait permasalahn izin dan penunjukan untuk 

pemberian kesaksian/keterangan/klarifikasi. 

Penandatanganan Surat Perintah Pendampingan Advokasi dan petugas yang 

akan memberikan kesaksian/keterangan/klarifikasi. 

Laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut 

Evaluasi dan hasil tindak lanjut 
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No Komponen Keterangan 

5. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

6. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 
7. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
8. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Barat. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

1 Petugas loket pengaduan /1 orang Analis Hasil Pengawasan 

dan Pengaduan Masyarakat 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 
Advokasi Permasalahan Perizinan;  

2. Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan ; 
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 

4. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 
5. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 

6. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

7. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran. 

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 
2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

3. Mobil Dinas ; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 

atasan langsung secara berjenjang; 
a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Penyelesaian Advokasi; 

b. Ketua Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh  Koordinator 

Tim Penyelesaian Advokasi; dan 
c. Koordinator Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh Kepala 

Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan  

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan  

3. ISO 9001:2015  
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No Komponen Keterangan 

4. ISO 27001:2013  
5. Predikat ZI-WBK  

6. Predikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan; 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum. 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
  

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Advokasi di Lembaga Peradilan dalam proses kesaksian 
 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Bantuan Pemanggilan Saksi dari Jaksa Penuntut Umum 

untuk didengar kesaksiannya di persidangan; 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Advokasi di Lembaga Peradilan (kesaksian) 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Analis Kebijakan Ahli 

Madya selaku Koordinator Urusan Pengendalian PMPTSP, Analis 

Hukum Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Muda, Front Office atau 
dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal; 
3. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 

4. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

Surat dan disposisi dari Kepala Dinas kepada Analis Kebijakan Ahli Madya 
selaku Koordinator Urusan Pengendalian PMPTSP untuk segera 

menyelesaiakan permasalah an perizinan dengan lembaga terkait. 

Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Urusan Pengendalian 

PMPTSP memerintahkan untuk penelaahan permasalahan perizinan dan 

koordinasi dengan Bidang Datin terkait berkas perizinan yang 
dipermasalahkan 

 

Membuat kajian dan kronologis perizinan dengan kelengkapan berkas dan 

dasar hukum serta persyaratan perizinan ; 

Membuat Suarat Perintah Pendampingan Advokasi beserta petugas yang 

akan memberikan kesaksian 

 

Menerima permohonan/kalirifikasi/penerimaan keterangan 

dari lembaga yang menangani perkara permasalahan 

perizinan  

Memeriksa permasalahan perizinan dan berkoordinasi dengan Pranata 

Perizinan Ahli Madya terkait permasalahn izin dan penunjukan untuk 

pemberian kesaksian/keterangan/klarifikasi. 

Penandatanganan Surat Perintah Pendampingan Advokasi dan petugas yang 

akan memberikan kesaksian/keterangan/klarifikasi. 

Laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut 

Evaluasi dan hasil tindak lanjut 
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No Komponen Keterangan 

5. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

6. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 
7. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
8. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Barat. 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 

Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 Petugas loket pengaduan/1 orang Analis Hasil Pengawasan dan 
Pengaduan Masyarakat 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 

Advokasi Permasalahan Perizinan;  

2. Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan ; 
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 

4. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

5. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
6. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
7. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran. 

 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
3. Mobil Dinas ; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Penyelesaian Advokasi; 
b. Ketua Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh  Koordinator 

Tim Penyelesaian Advokasi; dan 
c. Koordinator Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh Kepala 

Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan  

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
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No Komponen Keterangan 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan  

3. ISO 9001:2015  
4. ISO 27001:2013  

5. Predikat ZI-WBK  

6. Predikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum. 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
  

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Advokasi di Lembaga Peradilan dalam proses gugatan 
 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Surat Panggilan dari Pengadilan yang ditujukan kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat selaku pihak TERGUGAT; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 Jangka 
Waktu 

Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 
Layanan 

Advokasi di Lembaga Peradilan (gugatan) 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Analis Kebijakan Ahli 
Madya selaku Koordinator Urusan Pengendalian PMPTSP, Analis 

Hukum Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Muda, Front Office atau 
dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal; 

Surat dan disposisi dari Kepala Dinas kepada Analis Kebijakan Ahli Madya 

selaku Koordinator Urusan Pengendalian PMPTSP untuk segera 

menyelesaiakan permasalah an perizinan dengan lembaga terkait. 

Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Urusan Pengendalian 
PMPTSP memerintahkan untuk penelaahan permasalahan perizinan dan 

koordinasi dengan Bidang Datin terkait berkas perizinan yang 

dipermasalahkan 

 

Membuat kajian dan kronologis perizinan dengan kelengkapan berkas dan 

dasar hukum serta persyaratan perizinan ; 

Membuat Surat Permohonan Bantuan Hukum Kepada Kepala Biro Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

Menerima Surat Panggilan dari Pengadilan yang ditujukan 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai TERGUGAT  

Memeriksa permasalahan perizinan dan berkoordinasi dengan Pranata 

Perizinan Ahli Madya terkait permasalahn izin dan penunjukan untuk 

pemberian kesaksian/keterangan/klarifikasi. 

Penandatanganan Surat Perintah untuk menghadiri setiap tahapan dalam 

proses persidangan di Pengadilan. 

Laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut 

Evaluasi dan hasil tindak lanjut 

Membuat Surat Kuasa dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai TERGUGAT kepada Tim 

Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 
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No Komponen Keterangan 

3. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

4. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

5. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

6. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

7. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
8. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat. 
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 

tentang Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 

Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat dan 
1 orang Analis Hukum Ahli Muda 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 

Advokasi Permasalahan Perizinan;  
2. Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan ; 

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 
4. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 

5. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
6. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
7. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
3. Mobil Dinas ; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Penyelesaian Advokasi; 
b. Ketua Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh  Koordinator 

Tim Penyelesaian Advokasi; dan 

c. Koordinator Tim Penyelesaian Advokasi diawasi oleh Kepala 
Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
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No Komponen Keterangan 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan  

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan  
3. ISO 9001:2015  

4. ISO 27001:2013  
5. Predikat ZI-WBK  

6. 6. Predikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan; 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hukum. 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Penanganan Wistleblowing 
 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Data terkait pengaduan yaitu identitas pelapor, jenis perizinan 

yang dilaporkan, isi pengaduan/laporan, dan bukti 

pendaftaran berkas izin ; 
2. Surat Penanganan Wistleblowing; 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 – 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Penyelesaian Penanganan Wistleblowing 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kepala Bidang 

Pengendalian, Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi, Front Office 
atau dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 

Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal; 
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 

4. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik; 

5. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Mengelompokkan data pengaduan sesuai jenis perizinan 

Membuat telaahan pengaduan perizinan 

Membuat Surat Jawaban yang akan memuat hasil telaahan 

pengaduan, yang akan disampaikan kepada pembuat laporan 
pengaduan 

 

 

Menjelaskan hasil hasil investigasi atas pengaduan kepada 

Pelapor. Jika Pelapor memahami dilanjutkan 
dengan Penyerahan Surat Balasan Laporan Pengaduan. Jika 

Pelapor belum memahami, Petugas Back Office mencatat 

kembali untuk ditindak 

Laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut 

Menerima pengaduan dari pemohon, baik surat, telepon atau 

penyampain secara online.  

Mengumpulkan dokumen dana tau informasi yang pernah 

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan dan 

mengidentifikasi SP/SOP/Peaturan yang relevan 

Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut 
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No Komponen Keterangan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal; 
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang Petugas loket pengaduan/1 orang Analis Hasil 
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 

Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Perizinan;  
2. Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan ; 

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan 20ank ode dan internet; 
4. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 

sabar; 

5. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
6. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
7. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 
3. Mobil Dinas ; 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Penyelesaian Pengaduan; 
b. Ketua Tim Penyelesaian Pengaduan diawasi oleh  

Koordinator Tim Penyelesaian Pengaduan; dan 
c. Koordinator Tim Penyelesaian Pengaduan diawasi oleh 

Kepala Dinas 

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan  

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan  
3. ISO 9001:2015  

4. ISO 27001:2013  
5. Predikat ZI-WBK  

6. Predikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 

di tempat pelayanan; 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
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No Komponen Keterangan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hukum. 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 

 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Analisis dan Evaluasi Pelayanan Hukum, Perizinan dan Informasi 
Hukum 

 

No Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, 

ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat; 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

3 Jangka 

Waktu 
Penyelesaian 

Jam kerja 08.00 - 16.00 (5 hari) 

4 Biaya/Tarif Rp. 0,- 

5 Produk 

Layanan 

Pelayanan Hukum dan informasi Hukum 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada Analis Kebijakan Ahli 
Madya selaku Koordinator Urusan Pengendalian PMPTSP, Analis 

Hukum Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Muda, Front Office atau 

dapat melalui Telpon/WA 

7 Dasar 
Hukum 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal; 

3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 
4. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 
5. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Surat dan disposisi dari Kepala Dinas kepada Analis Hukum Ahli Madya 

untuk segera menyelesaiakan permohonan Evaluasi Pelayanan Hukum, 

Perizinan dan Informasi Hukum 

 

Analis Hukum Ahli Madya memberikan disposisi/menugaskan Analis 
Hukum ahli Muda dan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan 

layanan/informasi hukum 

 

Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau 

informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 

Dalam hal tertentu, Analis Hukum Ahli Madya dapat langsung memberi 

layanan data dan/atau informasi hukum kepada Penerima/Pengguna 

Layanan 

Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung  

Memeriksa permasalahan perizinan dan berkoordinasi dengan Pranata 

Perizinan Ahli Madya terkait permasalahn izin dan penunjukan untuk 

pemberian kesaksian/keterangan/klarifikasi. 

Laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut 

Evaluasi dan hasil tindak lanjut 
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No Komponen Keterangan 

Undang0undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

6. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undangn-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 
7. Pasal 9 huruf a Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 
8. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat; 
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jawa Barat. 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan 

Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Barat. 

8 Jumlah 
Pelaksana 

1 Petugas loket pengaduan/1 orang Analis Hasil Pengawasan dan 
Pengaduan Masyarakat 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait 

Advokasi Permasalahan Perizinan;  
2. Memahami peraturan teknis semua jenis perizinan ; 

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 

4. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

5. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 
6. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan; 
7. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran. 

10 Sarana, 

Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 

3. Mobil Dinas ; 
4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 

5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 
6. Jaringan internet; 

7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Verifikasi Produk 

Hukum; 
b. Ketua Tim Verifikasi Produk Hukum diawasi oleh  

Koordinator Tim Verifiksi Produk Hukum; dan 
c. Koordinator Tim Verifikasi Produk Hukum diawasi oleh 

Kepala Dinas 
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan  

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan 
dan maklumat pelayanan  
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No Komponen Keterangan 

3. ISO 9001:2015  
4. ISO 27001:2013  

5. Predikat ZI-WBK  
6. Predikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas 

keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR 
di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hukum. 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 
 



 

 

 

BIDANG DATA DAN 
INFORMASI 
 

6 JENIS LAYANAN 

STANDAR 
PELAYANAN 
dinas penanaman 

modal dan 

pelayanan terpadu 

satu pintu provinsi 

jawa barat 

 

CONTACT 

PHONE: 
(022) 73515000 

 

WEBSITE: 
www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

 

EMAIL: 
dpmptsp@jabarprov.go.id 

 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Helpdesk Pengembangan Sistem Informasi 
 

No Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Nota Dinas 

2. Screenshot error/bugs sistem  
3. Usulan pengembangan sistem dari pengolah izin 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 
 

1. Pegawai pengolah izin mengajukan permohonan perbaikan 

sistem Jelita. 
2. Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi menerima dan 

mengevaluasi permasalahan aduan sistem aplikasi. 
3. Dilanjutkan menganalisa sistem dan troubleshooting 

aplikasi yang berjalan sesuai rekomendasi. 
4. Perbaikan sistem (Programming) sesuai bahasa 

pemrograman eksisting. 

5. Uji Implementasi Aplikasi. 
6. Laporan penyelesaian perbaikan sistem. 

7. Upload ke server colocation. 
 

3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

1 hari kerja. 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Perbaikan sistem Jelita. 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan disampaikan langsung kepada tim Pengembangan 
sistem informasi secara langsung atau melalui 

Telpon/WA/Email. 

7 Dasar Hukum Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Tim Pengembangan Sistem 
Informasi, Data dan Informasi. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang (2 orang Pengelola SIM PM dan Perizinan Terpadu, 2 

orang Programmer). 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA dan sederajat; 

2. Menguasai bahasa pemrograman PHP, MySQL, JS, CSS, 
Framework Code Igniter dan CMS; 

3. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan 
sabar; 

4. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan Dinas 
PMPTSP; 

5. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan; 

6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;  

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Ruang dan/atau meja kerja; 

2. Ruang dan rak arsip; 
3. Server,Komputer, smart phone dan Printer; 



 2 

No Komponen Uraian 

4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 
5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 

6. Jaringan internet; 
7. ID pegawai. 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pelaksana diawasi oleh Ketua Tim Pengembangan Sistem 
Informasi; 

b. Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi diawasi oleh 
Koordinator;  

c. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi diawasi oleh 
Kepala Dinas; dan  

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 

pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 

ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Contact Center Perizinan 
 

No Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pemohon berkomunikasi melalui: 

- Telepon: 02221125000 
- Chatbot: www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

- Wa: 085706375165 
- Webmeeting: www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1. Permohonan mengajukan pertanyaan ke Contact Center 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. 
2. Petugas Contact Center lansung Greeting. 

3. Pemohon mengajukan pertanyaan hal-hal penanaman modal 
dan perizinan. 

4. Petugas Contact Center akan menjawab pertanyaan pemohon 

5. Kalau ada yang perlu dikoordinasikan Petugas Contact 
Center, akan bekerjasama Tim Pengelolaan Layanan Contact 

Centerdan dengan bidang InSos/ESDA/DAL/BangProm/ 
Sekretariat atau dengan bidang DatIn Tim Pengelolaan 

Layanan Contact Center yang mengelola kegiatan Contact 
Center. 

6. Closing oleh petugas Contact Center. 

7. Arsip Rekaman media suara. 
 

3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

20 Menit 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Informasi Perizinan sesuai permohonan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  

1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 

2. Telp: 02273515000 
3. Fax: 02273515151 

4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 

6. Call center:  02221125000 
 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008  tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 

tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja 

Pemohon 

Bidang InSos / 

ESDA/DAL/BangProm/Sekretariat 

 

Petugas 

Contact Center 

Tim 

Contact Center 

Bidang Datin 

Ketua Tim Contact Center 
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No Komponen Uraian 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Jawa Barat. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana. 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab, 
jujur dan sabar. 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan. 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan,  
5. Dapat mengoperasikan komputer.  

6. Memahami peraturan tentang penanaman modal dan 
perizinan 

 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) 

2. Alat Tulis Kantor (ATK) 
3. Pesawat telpon 

4. Ruang ber-AC dan kedap suara 
5. ID pegawai. 

6. Stiker pemberitahuan “Jangan Berisik” 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 
a. Petugas /Tim Contact Center diawasi oleh Ketua Tim 

Contact Center; 
b. Ketua Tim Contact Center diawasi oleh Koordinator Tim 

Urusan Data dan Informasi;  
c. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi diawasi oleh 

Kepala Dinas; dan  
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 

keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

  



 5 

STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Permohonan Data Perizinan 
 

No Komponen Uraian 

1 Persyaratan Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat 

2 Sistem, 

Mekanisme, 
dan Prosedur  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
1. Permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas 

surat masuk di kantor Dinas PMPTSP di Jl. Windu No. 26 

Bandung atau melalui Pos, E-mail, faximile, dan WA. 
2. Sekretariat (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa barat) 

mengarahkan/mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 
Data dan Informasi. 

3. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi, memberikan 
arahan/disposisi kepada Ketua Tim Pengumpulan, 

pengolahan, analisa dan penyajian data terkait. 
4. Pengolahan data oleh Ketua Tim Pengumpulan, pengolahan, 

analisa dan penyajian data sesuai dengan permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon. 
5. Proses surat keluar naskah dinas untuk hal jawaban data 

penanaman modal dan perizinan untuk ditanda tangani oleh 
pimpinan (Sekretariat). 

6. Sekretariat dapat mengirimkan data penanaman modal dan 
perizinan melalui POS, e-mail, fax, dan Wa. 

7. Atau Menginformasikan kepada pemohon atau sebaliknya, 
agar data sudah dapat diambil dari Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat atau dapat diakses melalui portal open data jabar 

 

3 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

2 hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 

Layanan 

Dokumen Data Penanama Modal dan Perizinan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  

1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 
2. Telp: 02273515000 

3. Fax: 02273515151 
4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 
6. Call center:  02221125000 

 

7 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 
tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata 

kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Jawa Barat. 

Pemohon   

Pengolah 

Data 

Sekretariat 

KepegUm 

Koordinator 

Ketua Tim 
Pengumpulan, 

pengolahan, 

analisis dan 

penyajian data 
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No Komponen Uraian 

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 
tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat. 
 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana. 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab, 
jujur dan sabar. 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan. 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan,  
5. Dapat mengoperasikan komputer. 

6. Memahami peraturan tentang kearsipan dan tata naskah 

dinas. 
7. Memahami peraturan tentang pengolahan data. 

10 Sarana, 

Prasarana, 
dan Fasilitas 

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) 

2. Alat Tulis Kantor (ATK) 
3. Pesawat telpon 

4. ID pegawai. 
 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh atasan langsung secara berjenjang; 

a. Pengolah Data diawasi oleh Ketua Tim Pengumpulan, 
Pengolahan, Analisa, dan Penyajian Data; 

b. Ketua Tim Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan 
Penyajian Data diawasi oleh Koordinator Tim Urusan 

Data dan Informasi;  
c. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi diawasi oleh 

Kepala Dinas; dan  

2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 

pelayanan dan maklumat pelayanan 
3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 

ketersediaan APAR di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 
2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 

keselamatan; dan 
3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Permohonan Duplikat Dokumen Naskah Perizinan 
 

No Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Pemohon hadir lansung ke Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat Jalan Windu Nomor 26 Bandung melalui front office. 
2. Surat Permohonan yang diajukan kepada kepala Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat.  
3. Jika Pemohon tidak dapat hadir agar melampirkan surat 

kuasa. 

4. Fotocopi Naskah Izin yang dikeluarkan Dinas PMPTSP 
Provinsi Jawa Barat.  

5. Melampirkan iklan kehilangan naskah izin tersebut. 
6. Apabila kehilangan aslinya, dilampirkan surat kehilangan 

dari kepolisian 
 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur  

 

 

 
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. Pemohon ke front office, setelah pemeriksaan permohonan 

Ya/Tidak. 
2. Petugas front office meneruskan ke Bidang Pengolah sesuai 

dengan izin terkait. 

3. Back office meneruskan ke Bidang Data dan Informasi untuk 
melakukan pemeriksaan berkas Permohonan Pemohon, 

disesuaikan dengan arsip dokumen perizinan DPMPTSP 
Provinsi Jawa Barat secara manual atau Jelita. 

4. Pencetakan Draft Naskah Izin oleh Bidang Data dan 
Informasi. 

5. Penyerahan  Draft Naskah Izin ke petugas penyerahan. 
6. Pengarsipan Duplikat Dokumen Perizinan 

 

3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

120 menit 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Duplikat Dokumen Naskah Perizinan 

6 Penanganan 

Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  

1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 

2. Telp: 02273515000 
3. Fax: 02273515151 

4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 

6. Call center:  02221125000 

7 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

Pemohon FO Staff OlahDat 

Koordinator/Ketua Tim 

Perizinan terkait 

Koordinator DatIn/Ketua 

Tim Pengelolaan Arsip 

Perizinan 
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No Komponen Uraian 

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 
tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata 

kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Jawa Barat. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Terpadu 
Satu Pintu. 

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 
tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 
 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Kualifikasi pendidikan sarjana. 

2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab, 
jujur dan sabar. 

3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan. 
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 

publik, administrasi pemerintahan,  
5. Dapat mengoperasikan komputer. 

6. Memahami peraturan tentang kearsipan dan tata naskah 

dinas.  

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) 
2. Alat Tulis Kantor (ATK) 

3. Pesawat telpon 
4. ID pegawai 

5. Ruangan DO 
6. Ruangan Arsip 

7. Jaringan Internet 

11 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 

oleh atasan langsung secara berjenjang; 
a. Petugas Tim Pengelolaan Arsip diawasi oleh Ketua Tim 

Pengelolaan Arsip Perizinan; 
b. Ketua Tim Pengelolaan Arsip Perizinan diawasi oleh 

Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi;  
c. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi diawasi oleh 

Kepala Dinas; dan  
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 

3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 
penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 

Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 

2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 

4. ISO 27001:2013 
5. Peridikat ZI-WBK 

6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 
Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 

keselamatan; dan 
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No Komponen Uraian 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 
hokum; 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan 
Pelayanan Permohonan Legalisasi Salinan Dokumen Naskah 
Perizinan 

 

No Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Pemohon hadir lansung ke Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat Jalan Windu Nomor 26 Bandung melalui front office. 
2. Surat Permohonan yang diajukan kepada kepala Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat.  

3. Jika Pemohon tidak dapat hadir agar melampirkan surat 
kuasa. 

4. Naskah Izin yang asli yang dikeluarkan Dinas PMPTSP 
Provinsi Jawa Barat.  

5. Membawa maksimal 6 fotocopi naskah izin tersebut. 
6. Apabila kehilangan aslinya, dilampirkan surat kehilangan 

dari kepolisian. 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Pemohon ke front office, setelah pemeriksaan permohonan 
Ya/Tidak. 

2. Petugas front office meneruskan ke Bidang Data dan 
Informasi. 

3. Pemeriksaan berkas Permohonan Pemohon, disesuaikan 
dengan arsip dokumen perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa 

Barat secara manual atau Jelita. 

4. Pembubuhan stempel legalisasi dan Penomoran di dokumen 
perizinan dan di buku agenda legalisir. 

5. Koordinator/Ketua Tim Pengelolaan Arsip akan 
menandatangani legalisasi dokumen perizinan tersebut. 

6. Petugas back office membubuhkan cap dinas dan  
mengambil satu fotocopy untuk arsip. 

7. Petugas back office menyerahkan ke front office. 
8. Petugas front office menyerahkan naskah dokumen 

perizinan kepada pemohon, dan pemohon menandatangani 

buku tanda terima bahwa proses legalisasi telah diterima. 
 

3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

60 menit 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Legalisasi Salinan Dokumen Naskah Perizinan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  
1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 

2. Telp: 02273515000 
3. Fax: 02273515151 

4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 
5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 

6. Call center:  02221125000 
 

Pemohon FO Tim Pengelolaan 

Arsip 

Ketua Tim 

Pengelolaan Arsip 
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No Komponen Uraian 

7 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 

tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata 
kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. 

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Terpadu 

Satu Pintu. 
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Pendidikan terakhir minimal SMA. 
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab, 

jujur dan sabar. 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan. 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan,  

5. Dapat mengoperasikan komputer. 

6. Memahami peraturan tentang kearsipan dan tata naskah 
dinas. 

  

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) 
2. Alat Tulis Kantor (ATK) 

3. Pesawat telpon 
4. ID pegawai 

5. Ruangan DO 

6. Ruangan Arsip 
7. Jaringan Internet 

 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh atasan langsung secara berjenjang; 

d. Petugas Tim Pengelolaan Arsip diawasi oleh Ketua Tim 
Pengelolaan Arsip Perizinan; 

e. Ketua Tim Pengelolaan Arsip Perizinan diawasi oleh 
Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi;  

f. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi diawasi oleh 

Kepala Dinas; dan  
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 

pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 
pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 

petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 
ketersediaan APAR di tempat pelayanan, CCTV, dan lainnya; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 
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No Komponen Uraian 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum; 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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STANDAR PELAYANAN 
 

Nama Lembaga 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Barat 

Nama Layanan Pelayanan Permohonan Peminjaman Dokumen Perizinan 
 

No Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Pemohon  Eksternal: 

Membawa permohonan Peminjaman Dokumen Arsip 
Perizinan yang ditujukan kepada kepala Dinas PMPTSP 

Provinsi Jawa Barat dengan cara sebagai berikut; 
a. Pemohon dapat hadir lansung ke Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat Jalan Windu Nomor 26 Bandung. 

b. Pemohon dapat mengirimkan melalui POS dan Fax di 
02273515151. 

2. Pemohon Internal:  
Membawa surat nota dinas dari kepala Bidang/Kasie yg 

mengajukan peminjaman arsip perizinan ditujukan kepada 
Kepala Bidang Data dan Infomasi/Kepala Seksi Pengolahan 

Data. 

 

2 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Permohonan disampaikan kepada petugas surat masuk. 
2. Sekretariat (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa barat) 

mengarakan/mendisposisi kepada Koordinator Tim Urusan 
Data dan Informasi. 

3. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi, memberikan 

arahan/disposisi kepada Ketua Tim Pengelolaan Arsip 
terkait. 

4. Tim Pengelolaan Arsip akan mencari dan menemukan 
dokumen arsip perizinan sesuai yang diajukan oleh 

pemohon. 
5. Proses surat keluar naskah dinas untuk hal jawaban data 

perizinan untuk ditanda tangani oleh pimpinan (Sekretariat). 

6. Atau Menginformasikan kepada pemohon atau sebaliknya, 
agar Dokumen sudah dapat diambil dari Dinas PMPTSP 

Provinsi Jawa Barat c.q. Bidang Data dan Informasi Seksi 
Pengolahan Data 

7. Pemohon menandatangani buku peminjaman arsip. 
8. Setelah dokumen arsip perizinan telah selesai agar segera 

dikembalikan kepada Tim Pengelolaan Arsip dengan 
menandatangani pengembalian arsip. 
 

3 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

1 hari kerja. 

4 Biaya/Tarif Rp0,- 

5 Produk 
Layanan 

Dokumen Perizinan 

6 Penanganan 
Pengaduan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui  
1. Front office Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 

2. Telp: 02273515000 
3. Fax: 02273515151 

4. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id 

Pemohon  Tim Pengelolaan Adsip 
Sekretariat 

Pengadm Umum 

Koordinator Tim 

Urusan Datin 

Ketua Tim 

Pengelolaan Arsip 



 14 

No Komponen Uraian 

5. E-mail: dpmptsp@jabar.go.id 
6. Call center:  02221125000 

7 Dasar Hukum Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Tim Pengembangan Sistem 

Informasi, Data dan Informasi. 

8 Jumlah 

Pelaksana 

2 orang 

9 Kompetensi 
Pelaksana 

1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana. 
2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab, 

jujur dan sabar. 
3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan. 

4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan,  

5. Dapat mengoperasikan komputer. 

6. Memahami peraturan tentang kearsipan.  
7. Memahami peraturan tata naskah dinas. 

  

10 Sarana, 
Prasarana, 

dan Fasilitas 

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) 
2. Alat Tulis Kantor (ATK) 

3. Pesawat telpon 
4. Rak Arsip 

5. Ruang ber-AC 

6. ID pegawai. 

11 Pengawasan 
Internal 

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan 
oleh atasan langsung secara berjenjang; 

a. Tim Pengelola Arsip diawasi oleh Ketua Tim Pengelolaan 
Arsip; 

b. Ketua Tim Pengelolaan Arsip diawasi oleh Koordinator 
Tim Urusan Data dan Informasi;  

c. Koordinator Tim Urusan Data dan Informasi diawasi oleh 

Kepala Dinas; dan  
2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 
3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus 

penanganan pengaduan; 

12 Jaminan 
Pelayanan 

1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan 
2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam 
pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar 

pelayanan dan maklumat pelayanan 

3. ISO 9001:2015 
4. ISO 27001:2013 

5. Peridikat ZI-WBK 
6. Peridikat ZI WBBM 

13 Jaminan 

Keamanan 

1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 

keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan 
petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti 

ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 

2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan 
keselamatan kepada petugas pelayanan dengan 

menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan 
keselamatan; dan 

3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan 

hokum; 

14 Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur 
serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
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